
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерство освіти і науки України 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерство освіти і науки України 

 

Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису 

 

КРИВЕЦЬКА ОЛЕСЯ ВОЛОДИМИРІВНА  

 

         УДК 341.9:347.9:341.6 

 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

 

РЕГУЛЮВАННЯ МНОЖИННИХ ПРОВАДЖЕНЬ У СПОРАХ МІЖ 

ІНОЗЕМНИМ ІНВЕСТОРОМ І ДЕРЖАВОЮ 

 

Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право 

 

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

____________ О.В. Кривецька 

 

Науковий керівник – Цірат Геннадій Артурович, 

доктор юридичних наук, доцент 

 

Київ – 2019 
 



 

 

2 

АНОТАЦІЯ 

Кривецька О.В. Регулювання множинних проваджень у спорах між 

іноземним інвестором і державою. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка Міністерства освіти і науки України; Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 

2019.  

Дисертаційна робота є комплексним дослідженням проблемних аспектів 

та правових механізмів регулювання множинних проваджень у спорах між 

іноземним інвестором і державою. Автор передусім диференціює три основні 

види множинних проваджень: провадження з множинністю форумів, 

провадження з множинністю суб’єктів та провадження, яким притаманна як 

множинність форумів, так і множинність суб’єктів. 

У першому розділі запропоновано визначення множинних проваджень у 

спорах між іноземним інвестором і державою, запропоновано їх класифікацію 

за предметом множинності; на прикладі судової та арбітражної практики 

визначено передумови виникнення множинних проваджень. Здійснено 

розмежування термінів «множинні провадження» та «паралельні провадження» 

в контексті міжнародного інвестиційного арбітражу та обґрунтовано 

доцільність використання терміну «паралельні провадження» для позначення 

основного виду множинних проваджень, що характеризується передусім 

множинністю форумів, компетентних розглядати спір. Розкрито поняття 

форум-шопінгу у міжнародному інвестиційному арбітражі.  

Здійснено огляд конкретних прикладів проваджень із множинністю 

форумів шляхом аналізу практики міжнародних інвестиційних трибуналів, 

Апеляційного органу Світової організації торгівлі та Європейського суду з прав 

людини. 
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На прикладі відповідної арбітражної практики проаналізовано проблемні 

аспекти застосування в міжнародному інвестиційному арбітражі таких 

правових механізмів, як правило «єдиного шляху» (fork-in-the-road clause); 

положення про відмову від права на позов (waiver provision); принципи res 

judicata та lis pendens; консолідація (об’єднання) проваджень; відвід 

державного суду з непідсудності (anti-suit injunctions). Автор пропонує 

класифікувати зазначені механізми за такими критеріями, як джерело 

походження; правовий тест; вид паралельних проваджень, на запобігання яких 

механізм спрямований; активність арбітражу та сторін спору. У дисертації 

сформульовані напрямки удосконалення зазначених механізмів, серед яких 

особлива увага зосереджена на необхідності перегляду тесту «тривимірної 

ідентичності спору» при застосуванні принципу res judicata, принципу lis 

pendens та правила «єдиного шляху» (“fork-in-the-road” clause); на застосуванні 

концепції фундаментальної основи позову; на розробці положень щодо 

здійснення арбітражними трибуналами повноважень з відводу державного суду 

з непідсудності (anti-suit injunctions). 

У другому розділі дисертації на основі положень міжнародних 

інвестиційних договорів та практики міжнародних інвестиційних арбітражних 

трибуналів розкриваються підходи до визначення поняття «інвестор» та 

особливості правового статусу акціонера у міжнародних спорах між іноземним 

інвестором і державою. Запропоновано класифікацію інвесторів-позивачів, які 

пов’язані між собою відносинами власності та контролю. Сформульовано 

фактори визнання позовів пов’язаних осіб у спорах між інвестором і державою. 

Запропоновано та обґрунтовано необхідність застосування доктрини реальної 

зацікавленої сторони на стадії з’ясування арбітражними трибуналами 

прийнятності позову іноземного інвестора. Окремий акцент зроблено на 

спорах, що ініційовані внаслідок корпоративної реструктуризації, або «шопінгу 

договорів» (treaty shopping). Обґрунтовано взаємозв’язок між форум-шопінгом 

та шопінгом договорів у міжнародному інвестиційному арбітражі. 

Запропоновано правові шляхи запобігання провадженням з множинністю 
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суб’єктів і, серед іншого, особливу увагу зосереджено на закріпленні більш 

жорстких вимог до визначення національності інвестора, застосування 

принципу добросовісності та визначенні критеріїв зловживання процесом; 

послідовному застосуванні доктрини реальної зацікавленої сторони з 

урахуванням як позитивного, так і негативного критерію наявності контролю 

над інвестиціями. 

Третій розділ присвячений аналізу окремих аспектів реформування 

системи міжнародного інвестиційного арбітражу, пов’язаних із запобіганням 

множинних проваджень, – на прикладі досвіду ЄС та діяльності ЮНСІТРАЛ. 

Здійснено аналіз відповідних положень Всеохоплюючої економічної та 

торговельної угоди між Канадою та ЄС, а також Угоди про захист інвестицій 

між ЄС та Сінгапуром. Окрему увагу приділено як процесуальним механізмам з 

запобігання множинним провадженням, так і підходам до інституційної 

реформи системи міжнародного інвестиційного арбітражу, запропонованих 

новою моделлю ЄС. Здійснено огляд практики Європейського суду 

справедливості щодо відповідності нової моделі ЄС внутрішньому праву ЄС. 

Зроблено висновок про те, що запровадження системи інвестиційного суду як 

нової інституційної моделі ЄС в майбутньому посилить проблему фрагментації 

міжнародного інвестиційного права. Розкрито діяльність Робочої групи ІІ 

ЮНСІТРАЛ у сфері регулювання множинних проваджень у спорах між 

інвестором і державою, сформульовано пропозиції для України в контексті 

приєднання до Робочої групи ІІ ЮНСІТРАЛ. Автор звертає увагу на існування 

протиріччя між доктриною «компетенції-компетенції», з одного боку, та 

положеннями міжнародних інвестиційних договорів, що закріплюють 

механізми з запобігання множинним провадженням у міжнародному 

інвестиційному арбітражі, з іншого. 

У четвертому розділі розкривається сучасний стан регулювання питання 

множинних проваджень у міжнародних договорах про сприяння і захист 

інвестицій України, а також аналізується досвід участі України як держави-

відповідача у множинних провадженнях, ініційованих іноземними інвесторами. 



 

 

5 

Автор робить висновок про високий ступінь ризику виникнення множинних 

проваджень проти України за позовами іноземних інвесторів. Обґрунтовано 

доцільність активізації зусиль України у трьох напрямках: 1) розробка та 

ухвалення типового двостороннього інвестиційного договору; 2) перегляд 

чинних та укладення нових двосторонніх інвестиційних договорів, що 

інкорпорують нові процесуальні механізми щодо запобігання множинним 

провадженням; 3) приєднання до Робочої групи II ЮНСІТРАЛ. У якості 

прикладу для подальшого оновлення міжнародно-правової договірної бази 

України запропоновано та проаналізовано основні нововведення проекту 

типового двостороннього інвестиційного договору Нідерландів, нової редакції 

типового двостороннього інвестиційного договору Колумбії 2017 року, а також 

нового двостороннього інвестиційного договорі між Україною та Туреччиною 

2017 року. Насамкінець у дисертації сформульовано низку пропозицій до 

двосторонніх інвестиційних договорів України у частині регулювання 

множинних проваджень, серед яких – закріплення «жорсткого» визначення 

національності інвестора для забезпечення тісного зв'язку між інвестором-

позивачем та економікою договірної держави – країни його національності; 

закріплення обов'язку відмови від права на позов у інших множинних 

провадженнях (“no u-turn” provision) для інвестора-позивача та пов’язаних із 

ним осіб; закріплення обов'язку арбітражного трибуналу зупинити 

провадження, якщо спір ініційований зі зловживанням процесуальними 

правами інвестора внаслідок необґрунтованої корпоративної реструктуризації; 

закріплення доктрини пов’язаності позовів. 

Практичне значення одержаних результатів роботи полягає у тому, 

що сформульовані в дослідженні теоретичні положення та практичні пропозиції 

можуть бути використані у нормотворчій діяльності (зокрема, на підставі 

проведеного аналізу проблемних питань регулювання множинних поводжень у 

спорах між іноземними інвесторами й Україною напрацьовано пропозиції щодо 

вдосконалення міжнародно-правової договірної бази України); у 

правозастосуванні та правотлумаченні у практиці міжнародних інвестиційних 
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арбітражних трибуналів та третейських судів; при підготовці підручників, 

навчальних посібників і методичних розробок для студентів та аспірантів 

юридичних вузів; у навчальному процесі при викладанні курсів «Міжнародне 

комерційне право», «Порівняльне цивільне право», «Міжнародне інвестиційне 

право», «Міжнародний комерційний арбітраж», «Актуальні проблеми 

міжнародного приватного права». 

Ключові слова: ДІД, ІКСІД, міжнародний інвестиційний арбітраж, множинні 

провадження, корпоративна реструктуризація, система інвестиційного суду, 

форум-шопінг, ЮНСІТРАЛ. 

 

SUMMARY 

Kryvetska O. V. Multiple proceedings in the disputes between foreign investor 

and state. – Subject to the rights in the manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Law, specialty 12.00.03 - civil law and civil 

procedure; family law; international private law. — Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine; Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. — Kyiv, 

2019. 

The dissertation thesis comprises a comprehensive research of the compelling 

issues and legal mechanisms in respect of regulation of multiple proceedings in the 

disputes between foreign investor and state (ISDS). The author particularly 

differentiates thee main types of multiple proceedings: multiple fora proceedings, 

multiple parties proceedings, and proceedings of both forum and parties multiplicity. 

In the first chapter a definition of multiple proceedings in the investor-state 

disputes is elaborated; three qualification criteria are offered and justified – (i) the 

multiplicity subject matter, (ii) feasibility of multiplicity and (iii) the tools applied for 

multiplicity prevention. The reasons of multiplicity are revealed and classified based 

on the court and arbitration practice. The author distinguishes the notions of “multiple 

proceeding” and “parallel proceeding” in the context of ISDS. The author advocates 

for using the term “parallel proceeding” referring to the fora multiplicity proceeding, 



 

 

7 

that comprises the main type of multiple proceedings and is characterized by 

multiplicity of competent dispute settlement bodies. A notion of forum shopping in 

ISDS is explained. The first chapter also clarifies a notion of forum shopping in 

international investment arbitration. 

Using the relevant arbitration practice, the shortcomings of application of 

certain legal mechanism are analyzed, such as fork-in-the-road clause, waiver 

provision (“no u-turn” provision), res judicata, lis pendens, consolidation of claims 

and anti-suit injunctions. The author suggests classifying these mechanisms based on 

the following criteria: legal system origin; legal test; level of the parallel proceeding 

targeted by the mechanism; level of tribunal’s and disputing parties’ engagement. 

The dissertation thesis elaborates certain directions for developing the 

abovementioned mechanisms. Inter alia, a particular focus is made on the following 

issues: the triple identity test liberalization for application of principle of res judicata, 

principle of lis pendens and fork-in-the-road clause; application of the fundamental 

basis doctrine; development of anti-suit injunctions rules. 

The second chapter analyses the approaches to definition of “investor” and 

particularities of shareholder’s legal status in the investor-state dispute settlement 

based on the international investment treaties and international investment arbitration 

practice. The chapter formulates classification criteria for related complaining 

investors and clarifies the factors affecting recognition of claims raised by the related 

investors. The author proposes and justifies an idea of application by tribunals of the 

real interested party doctrine at the admissibility stage of an investor-state dispute. 

The chapter particularly deals with disputes triggered by the corporate restructuring, 

or treaty shopping. A link between forum-shopping and treaty-shopping in 

international investment arbitration is explained. The priority legal mechanisms for 

prevention of multiple participant proceedings are formulated. The author suggests, 

inter alia, a higher threshold for definition of investor’s nationality has to be 

prescribed in the BITs, a good faith principle to be applied by tribunal; abuse of 

process criteria to be determined; real interested party doctrine to be coherently 
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applied by tribunals taking into account a factor of control over investments as both 

positive and negative criteria. 

The third chapter provides for analysis of the international investment system 

reform in the context of the multiple proceedings prevention – illustrated through 

experience of the EU and the UNCITRAL’s background. The relevant provisions of 

the EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement as well as the EU-

Singapore Investment Protection Agreement are scrutinized. The dissertation deals 

with both procedural tools of multiple proceedings prevention and the institutional 

reform of the ISDS system pursuant to the new EU model. The dissertation provides 

for an overview of the European Court of Justice case law concerning compatibility 

of the EU’s model with the EU law. According to the author’s conclusion, the 

enforcement of the investment court system proposed by the EU is likely to further 

aggravate fragmentation of international investment law. The third chapter also 

explains and assesses work of the UNCITRAL Working group ІІ in the field of the 

ISDS multiple proceedings prevention; an idea of Ukraine’s accession to the 

UNCITRAL Working group ІІ is raised and justified. The author highlights an 

existence of a conflict between the competence-competence doctrine, on the one 

hand, and certain IIAs provisions prescribing multiple proceedings prevention 

mechanisms, on the other hand.  

The fourth chapter suggests an assessment of current multiple proceedings 

regulation under the IIAs Ukraine is party to. The dissertation particularly analyses 

multiple proceeding-related issues, resulted from the investor-state disputes against 

Ukraine as host country. The author suggests that Ukraine is facing a high risk of 

being involved in potential ISDS multiple proceedings. The author suggests, that 

Ukraine is facing a high risk of being involved in potential multiple ISDS 

proceedings. The author considers it reasonable for Ukraine to intensify efforts in 

three directions: 1) elaboration and approval of a model BIT; 2) re-negotiation of the 

current BITs and signing new ones in order to incorporate the improved mechanisms 

of the multiple proceedings prevention; 3) accession to the UNCITRAL Working 

group II. Some new mechanisms and approaches prescribed in the Draft 2018 
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Netherland Model BIT, 2017 Model BIT of Colombia and 2017 Ukraine-Turkey BIT 

are analysed and presented as a benchmark for Ukraine. Finally, the dissertation 

provides for a range of proposals for the Ukraine’s BITs in the context of regulation 

of multiple proceedings. The author suggests that, inter alia, a “hard” test of 

investor’s nationality to be set forth in order to secure a close link between investor 

and contracting state of nationality; the “no u-turn” provision to be applied to both a 

complaining investor and persons/legal entities related to the complaining investor; 

tribunals shall be obliged to suspend a proceeding if the investor’s claim results from 

the abusive corporate restructuring; the connected actions doctrine to be enshrined. 

Practical application of the obtained results of the dissertation thesis lies in 

the fact that the theoretical findings and practical proposals formulated therein can be 

used in an area of rulemaking (given that certain proposals are elaborated for 

improvement of the international treaties of Ukraine based on the analysis of the 

compelling issues in regulation of the multiple proceedings in the investor-state 

disputes); in an area of law enforcement and law interpretation by arbitral tribunals; 

during development of textbooks, manuals and syllabuses for law students and 

graduate students; in the educational process while teaching courses in International 

Commercial Law, Comparative Civil Law, International Investment Law, 

International Commercial Arbitration, Topical Issues of Private International Law. 

Key words: BIT, ICSID, investor-state-distute settlement, multiple proceeding, 

corporate restructuring, investment court system, forum-shopping, UNCITRAL. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Протягом останнього 

десятиліття серед іноземних інвесторів набула поширення практика 

ініціювання кількох проваджень проти держави-реципієнта інвестицій у різних 

міжнародних інвестиційних арбітражних трибуналах або одночасно в 

міжнародному інвестиційному арбітражному трибуналі та державному суді 

держави-реципієнта інвестицій. Такі провадження виникають на підставі 

однакових фактичних обставин, а іноземний інвестор може брати участь у них 

особисто або через пов’язаних осіб. У даному дисертаційному дослідженні 

пропонується означити описану вище категорію спорів терміном «множинні 

провадження у спорах між іноземним інвестором та державою». 

На сьогодні в міжнародному інвестиційному праві відсутнє уніфіковане 

регулювання множинних проваджень. Окреслена ситуація підвищує ризики 

зловживання процесом з боку іноземного інвестора задля збільшення шансів на 

отримання більш сприятливого результату у міжнародному інвестиційному 

спорі. Беручи до уваги зазначене вище, постає необхідність здійснення 

комплексного дослідження, спрямованого на пошук ефективних механізмів із 

запобігання множинним провадженням у спорах між іноземним інвестором і 

державою. 

Розробка механізмів із запобігання виникненню множинних проваджень 

у спорах між інвестором і державою є предметом діяльності Робочої групи ІІ 

ЮНСІТРАЛ. Підтвердженням актуальності теми множинних проваджень 

слугує також практика міжнародних інвестиційних трибуналів і тенденції 

закріплення державами в міжнародних інвестиційних договорах низки 

положень, спрямованих на обмеження доступу недобросовісного інвестора до 

процедури міжнародного інвестиційного арбітражу. 

Множинні провадження характерні не тільки для міжнародного 

інвестиційному арбітражу, оскільки їх виникнення пов’язане передусім із 

наявністю у позивача можливості обирати між кількома судами або 

арбітражними трибуналами, компетентними розглядати спір. Тому окремі 
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процесуальні аспекти множинності проваджень є предметом дослідження у 

вітчизняній та іноземній науковій правовій літературі різного галузевого 

спрямування: з міжнародного приватного права та міжнародного цивільного 

процесу – у роботах В.Бес (V. Bath), Р.Бренд (R. Brand), М.Вайсмана (M. 

Weismann), Н.Ерк (N.Erk), О. Кармази, О. Клименко, Ю. Притики, С. Фурси, А. 

Філіп’єва, Ю. Черняк, Х. Шака, C.Яблонскі (S. Jablonski) та інших, з 

міжнародного комерційного арбітражу – у роботах Г.Борна (G.Born), Е.Гаяра 

(E.Gaillard), А. Довгерта, Н.Ерк (N.Erk), Г.Кауфман-Колер (G.Kaufmann-

Kohler), В. Кисіля, Л.Леві (L.Lévy), Ю. Притики, А.Редферн (A.Redfern), Г. 

Цірата, Д. Форстена (D. Forsten), А. Ядикіна, К.Янаки-Смол (K.Yannaca-Small) 

та інших; з права транскордонного банкрутства – у роботах О. Бірюкова а 

інших; з міжнародного публічного права – у роботах Р.Алфорда (R.Alford), Л. 

Бартелса (L. Bartels), Т. Вун (T. Voon), Ю.Курца (J.Kurtz), Й.Паувеліна (J. 

Pauwelyn), Л.Е. Саллеса (L.E. Salles), З. Тропіна, Г. Хорліка (G. Horlick), С. Чо 

(S.Cho), Й. Шані (Y. Shany) та інших. 

Разом із тим, особливості регулювання міжнародних інвестиційних 

відносин зумовлюють необхідність в аналізі проблеми множинних проваджень 

саме з позиції процедури врегулювання спорів між іноземним інвестором і 

державою, і наразі даному питанню приділяється особлива увага в іноземній 

науковій літературі. Серед авторів, чиї наукові праці присвячені різним 

проблемним питанням регулювання множинності проваджень у міжнародному 

інвестиційному арбітражі, слід відзначити наступних науковців: Й.Баумгартнер 

(J.Baumgartner), П.М. Блищак (P.M. Blyshchak), М.Вайнігер (M.Weiniger), 

М.Валасек (M.Valasek), Х.Веланд (H.Wehland), Д.Гокроджер (D.Gaukrodger), 

П.Дамбері (P.Dumberry), Д. Десьєрто (D. Desierto), Р.Дольцер (R.Dolzer), 

Дж.Зарра (G. Zarra), Я. Каламіта (J. Calamita), К. МакЛахлан (С. McLachlan), 

Ч.Л. Лім (C.L. Lim), Г.Кауфман-Колер (G.Kaufmann-Kohler), Д. Константінос 

(D. Konstantinos), Д. Колінз (D. Collins), Дж. Лью (J. D.M. Lew), Р. МакКензі (R. 

Mackensie), А. Ньюкомб (A. Newcombe), М. Папарінскс (M. Paparinskis), Л. 

Парадел (L. Paradell), М.Потеста (M.Potestà), А.Райніш (A.Reinish), Д. Рівкін (D. 
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Rivkin), Ц. Романо (С. Romano), Ф. Сандс (Ph. Sands), К.Тіті (С.Titi), Дж. Хо (J. 

Ho), К. Обер (К.Hober), А. Філерс (A. Fillers), І. Фархутдінов, Л.Шор (L.Shore), 

Дж. Шукман (J. Shookman), К.Шроер (Ch.Schreuer), К.Янака-Смол (K.Yannaca-

Small) та інші.  

У вітчизняній науці окремі питання, пов’язані з темою виникнення та 

регулювання множинних проваджень у спорах між іноземним інвестором і 

державою, у тому числі проти України, аналізувалися у працях А. Алєксєєва, С. 

Войтовича, Г. Галущенка, І. Голубенко, В. Коссака, Ю. Притики, В. Поєдинок, 

О. Поляк, О. Рибія, О. Хрімлі, С. Шемшученка та інших. Визнаючи 

безперечний внесок наукового доробку вищезазначених авторів у розвиток 

теоретичних та практичних основ міжнародного інвестиційного арбітражу у 

вітчизняній науці, зауважимо, що на сьогодні в Україні відсутнє комплексне 

дослідження, присвячене особливостям регулювання множинних проваджень у 

спорах між іноземним інвестором і державою, а наявні результати наукових 

досліджень потребують актуалізації з огляду на динамічний розвиток практики 

міжнародного інвестиційного арбітражу і закріплення нових підходів до 

регулювання даного питання у міжнародних договорах Європейського Союзу 

та інших держав. 

Актуальність теми цього дисертаційного дослідження для України 

обумовлена також прикладним значенням його результатів. По-перше, воно 

дозволяє оцінити сучасний стан регулювання множинних проваджень у спорах 

між іноземним інвестором і державою та визначити головні пріоритети щодо 

удосконалення механізмів регулювання цього питання для їх подальшого 

втілення в міжнародних інвестиційних договорах України та інших держав. По-

друге, результати дослідження дозволяють критично оцінити підходи до 

створення принципово нових органів із регулювання спорів між іноземним 

інвестором і державою, що запропоновано ЄС, та визначитися із доцільністю 

реалізації зазначених підходів і Україні. По-третє, результати дослідження 

дозволяють поглянути на проблему множинних проваджень у 

міждисциплінарному розрізі, тобто не тільки з позицій міжнародного 
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інвестиційного арбітражу, а й у контексті міжнародного комерційного 

арбітражу, міжнародного цивільного процесу та міжнародного публічного та 

міжнародного приватного права. По-четверте, отримані результати можуть 

бути використаними при викладанні загальних та спеціальних навчальних 

дисциплін. Усе наведене зумовлює особливу актуальність обраної теми. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано згідно з науковою темою «Правові засади співпраці України з 

міжнародними інтеграційними об’єднаннями: теорія і практика», що є 

частиною планової теми Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Асоціація як новий 

формат відносин України з Європейським Союзом: політичний, правовий, 

економічний та інформаційний аспекти» (№ державної реєстрації 16БФ048-01). 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є удосконалення 

системи вирішення спорів між іноземним інвестором і державою на основі 

науково-практичного вивчення передумов виникнення та стану регулювання 

множинних проваджень між іноземним інвестором і державою.  

Для досягнення поставленої мети в межах дисертаційного дослідження 

було сформульовано такі завдання: 

1) визначити поняття множинних проваджень у спорах між іноземним 

інвестором і державою; 

2) запропонувати підходи до класифікації множинних проваджень у 

спорах між іноземним інвестором і державою; 

3) дослідити та охарактеризувати передумови виникнення множинних 

проваджень у спорах між іноземним інвестором і державою;  

4) дослідити сучасний стан регулювання множинних проваджень у 

спорах між іноземним інвестором і державою, дослідити та охарактеризувати 

правові механізми запобігання множинним провадженням, що передбачені 

положеннями міжнародних інвестиційних договорів та використовуються у 

практиці міжнародних інвестиційних арбітражів; 

5) з’ясувати взаємозв’язок між доктриною «компетенції-компетенції», 
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з одного боку, та положеннями міжнародних інвестиційних договорів, що 

закріплюють механізми запобігання множинним провадженням у спорах між 

іноземним інвестором і державою, з іншого;  

6) визначити пріоритетні напрямки удосконалення правових 

механізмів запобігання множинним провадженням у спорах між іноземним 

інвестором і державою; 

7) дослідити та охарактеризувати підхід Європейського Союзу до 

реформування існуючої системи вирішення спорів між іноземним інвестором і 

державою, оцінити доцільність та перспективи реалізації цього підходу в 

Україні та світі; 

8) розробити пропозиції до вдосконалення підходів щодо укладення 

міжнародних інвестиційних договорів України з огляду на необхідність 

запобігання множинним провадженням; 

9) сформулювати положення, які Україна може винести до порядку 

денного діяльності ЮНСІТРАЛ з огляду на необхідність удосконалення 

механізмів регулювання множинних проваджень у спорах між іноземним 

інвестором і державою. 

Об’єктом дисертаційного дослідження є правовідносини, які виникають 

у сфері врегулювання спорів між іноземним інвестором та державою. 

Предметом дисертаційного дослідження є теоретичні і практичні 

підходи до множинних проваджень у спорах між інвестором і державою, які 

сформувалися у міжнародно-правових договорах України та інших держав, 

практиці міжнародних інвестиційних трибуналів, іноземній судовій практиці, 

документах органів ООН, вітчизняній та іноземній доктрині. 

Методи дослідження. У дослідженні використано такі методи наукового 

пізнання, як: системно-структурний, порівняльно-правовий, формально-

логічний; методи правового прогнозування та правового моделювання. 

Системно-структурний метод використовувався для визначення 

співвідношення між проблемою фрагментації міжнародного інвестиційного 

права та проблемою множинних проваджень. Використання формально-
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логічного та порівняльно-правового методів дозволили розкрити поняття 

множинних проваджень у спорах між інвестором і державою, визначити 

передумови їх виникнення, з’ясувати співвідношення між різними видами 

множинних проваджень, а також проаналізувати положення міжнародних 

договорів про захист та сприяння інвестицій, арбітражну практику та практику 

Суду ЄС щодо пов’язаних із темою дослідження питань. Використання методу 

правового прогнозування дозволило оцінити реалізації нового підходу ЄС до 

створення постійно діючих судових органів з врегулювання інвестиційних 

спорів, а також сформулювати можливі напрямки удосконалення механізмів 

врегулювання множинних проваджень в міжнародних інвестиційних спорах, у 

т.ч. за участю України. Метод правового моделювання був використаний для 

розробки правових механізмів запобігання множинним провадженням, з метою 

внесення їх до порядку денного Робочої групи ІІ ЮНСІТРАЛ та їх подальшого 

втілення у договорах України про взаємний захист і сприяння іноземним 

інвестиціям. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим в 

українській правовій науці комплексним дослідженням проблемних аспектів 

правового регулювання множинних проваджень за участю іноземного інвестора 

і держави. У роботі отримали своє обґрунтування низка нових понять, 

положень та підходів, що мають як теоретичне значення, так і практичне 

застосування. 

На захист виносяться такі наукові положення: 

вперше: 

- здійснено комплексне дослідження передумов виникнення множинних 

проваджень у спорах між іноземним інвестором і державою, в результаті чого 

виокремлено передумови, які, по-перше, пов’язані з особливостями правового 

регулювання процедури вирішення спорів між іноземним інвестором і 

державою, та, по-друге, пов’язані з практикою тлумачення міжнародних 

інвестиційних договорів арбітражними трибуналами; 

- запропоновано класифікувати види множинних проваджень у спорах між 
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іноземним інвестором і державою за предметом множинності, а саме: (i) 

провадження з множинністю форумів, (ii) провадження з множинністю 

суб’єктів, (iii) провадження, яким притаманна множинність форумів і суб’єктів; 

- розмежовано терміни «множинні провадження» та «паралельні 

провадження» в контексті вирішення спорів між іноземним інвестором і 

державою і обґрунтовано доцільність використання терміну «паралельні 

провадження» для позначення виду множинних проваджень, яким характерна 

передусім множинність форумів, компетентних розглядати спір; 

- виявлено протиріччя між доктриною «компетенції-компетенції», з одного 

боку, та положеннями міжнародних інвестиційних договорів, що закріплюють 

механізми з запобігання множинним провадженням, з іншого, і зроблено 

висновок про необхідність вузького тлумачення доктрини «компетенції-

компетенції» в міжнародному інвестиційному арбітражі з урахуванням 

необхідності запобігання множинним провадженням; 

- запропоновано критерії для класифікації іноземних інвесторів-позивачів, 

позови яких слугують підставою для виникнення множинних проваджень, а 

саме: i) форма правового зв’язку між інвестором-позивачем та інвестиціями 

(інвестором); ii) вид корпоративного зв’язку між інвестором-позивачем та 

інвестиціями; іii) національність інвестицій; 

- досліджено принципово новий підхід ЄС до системи вирішення 

міжнародних інвестиційних спорів, що полягає у заміні міжнародних 

інвестиційних арбітражних трибуналів постійно діючими інвестиційними 

судами, створеними на підставі двосторонніх договорів між ЄС та третіми 

державами, у запровадженні механізму апеляційного оскарження та створенні 

міжнародного інвестиційного суду; зроблено висновок про передчасність  

реалізації зазначеного підходу в Україні та світі з огляду на ризики посилення 

фрагментації системи вирішення спорів між інвестором і державою та 

недосконалість правового регулювання процедури визнання та виконання 

рішень інвестиційних судів згідно з новим підходом ЄС;  

- розроблено типові положення щодо вирішення інвестиційних спорів і 
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запобігання множинним провадженням для їх використання у договорах 

України про взаємний захист і сприяння іноземним інвестиціям, зокрема 

положення про закріплення «жорстких» критеріїв визначення національності 

інвестора для забезпечення тісного зв’язку між інвестором-позивачем та 

економікою договірної держави його національності; закріплення обов’язку 

відмови від права на позов (“no u-turn” provision) для інвестора-позивача та 

пов’язаних із ним осіб; закріплення обов’язку арбітражного трибуналу 

зупинити провадження щодо спору, ініційованого внаслідок недобросовісної 

корпоративної реструктуризації; закріплення доктрини «пов’язаності позовів»; 

удосконалено: 

- визначення множинних проваджень у спорах між іноземним інвестором і 

державою;  

- підходи до класифікації механізмів, спрямованих на запобігання 

паралельним провадженням у спорах між інвестором і державою; 

- обґрунтування взаємозв’язку, який полягає у тому, що відмова держави-

відповідача від de facto консолідації арбітражних проваджень є одним із 

факторів, який позбавляє відповідача можливості вимагати застосування у 

арбітражному інвестиційному спорі принципів res judicata, lis pendens та інших 

правових механізмів з метою запобігання множинним провадженням; 

- попередні положення принципу реальної зацікавленої сторони як 

альтернативного критерію для визначення юрисдикції і як критерію для 

запобігання провадженням з множинністю суб’єктів у спорах між іноземним 

інвестором і державою; 

- обґрунтування непридатності відповідних положень Вашингтонської 

конвенції 1965 р. та Нью-Йоркської конвенцій 1958 р. до визнання та 

виконання рішень постійно діючих інвестиційних судів, передбачених новим 

підходом  ЄС щодо механізмів вирішення інвестиційних спорів; 

- погляди на питання «присвоєння» арбітражними трибуналами додаткових 

повноважень у цілях здійснення справедливого розгляду спору, спрямованих на 
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множинним провадженням; 

набули подальшого розвитку: 

- ідея про необхідність адаптації правила потрійної ідентичності (“triple 

identity test”) до особливостей міжнародного інвестиційного арбітражу в 

контексті застосування принципів lis pendens і res judicata; 

- ідея про необхідність врахування наявності контролю або власності з 

боку особи з національністю держави-відповідача або третьої (недоговірної) 

держави при визначенні національності інвестора на стадії оцінки прийнятності 

позову;  

- положення про причини  відсутності в системі вирішення міжнародних 

інвестиційних спорів інституту відводу державного суду з непідсудності, 

аналогічного міжнародному комерційному арбітражі;   

- ідея про віднесення в окрему категорію множинних проваджень спорів, 

що розглядуються в міжнародному інвестиційному арбітражі та іншому 

міжнародному юрисдикційному органі; 

- ідея про визначення недобросовісного форум-шопінгу (forum-shopping), –

тобто вибору суду чи арбітражу, до якого буде спрямований позов з 

інвестиційного спору, – в залежності від того, чи міг такий інвестор спрямувати 

усі свої позовні вимоги до обраного раніше форуму. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів роботи 

полягає у тому, що сформульовані в дослідженні теоретичні положення та 

практичні пропозиції можуть бути використані у нормотворчій діяльності 

шляхом удосконалення міжнародно-правової договірної бази України у сфері 

вирішення спорів між іноземним інвестором і державою; у правозастосуванні, у 

тому числі в арбітражній практиці та розробці методичних рекомендацій для 

арбітражних трибуналів; при підготовці підручників, навчальних посібників і 

методичних матеріалів із правових дисциплін для студентів та аспірантів 

вищих навчальних закладів; у навчальному процесі при викладанні курсів 

«Актуальні проблеми міжнародного приватного права», «Міжнародне 

інвестиційне право», «Міжнародне комерційне право», «Міжнародний 
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комерційний арбітраж». 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною завершеною 

науковою працею. Сформульовані у ній положення мають ознаки наукової 

новизни та отримані на базі особистого вивчення та аналізу наукових, 

нормативних джерел, узагальнення практики їх застосування. На всі наукові 

праці інших учених, які використовувались для аргументації та загального 

аналізу, зроблено відповідні посилання. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного 

дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри міжнародного приватного 

права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, а також отримали апробацію у виступах автора на: 

Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих 

вчених «Шевченківська весна» (м. Київ, 6-8 квітня 2016 р.), Міжнародній 

науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених 

«Актуальні проблеми міжнародних відносин» (м. Київ, 27 жовтня 2016 р.), 

Науково-практичній інтернет-конференції «Вісімнадцяті економіко-правові 

дискусії» (м. Львів, 30 травня 2017 р.), Міжнародній науково-практичній 

конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми 

міжнародних відносин» (м. Київ, 26 жовтня 2017 р.), Всеукраїнській науково-

практичні. конференції «Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та 

приватного права» (м. Київ, 15 листопада 2017 р.), Міжнародній науково-

практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська 

весна» (м. Київ, 29 березня 2018 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного 

дослідження відображено у 12 публікаціях, із них 5 статей опубліковані у 

наукових фахових виданнях, перелік яких затверджено МОН України, 1 стаття 

в іноземному науковому фаховому виданні та 6 тез доповідей на наукових 

конференціях. 

Структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу; 4 

розділів, які включають 17 підрозділів; висновків, списку використаних джерел 
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і додатків. Повний обсяг дисертації нараховує 248 сторінок, у т.ч. основного 

тексту – 189 сторінок. Список використаних джерел нараховує 272 

найменувань, у тому числі 212 англійською та 1 іспанською мовами, і 

викладено на 34 сторінках. Додаток 1 викладено на 3 сторінках; додаток 2 

складається із 2 таблиць і 5 рисунків, які викладено на 8 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА 

КЛАСИФІКАЦІЇ МНОЖИННИХ ПРОВАДЖЕНЬ У СПОРАХ МІЖ 

ІНОЗЕМНИМ ІНВЕСТОРОМ І ДЕРЖАВОЮ. ПРОВАДЖЕННЯ З 

МНОЖИННІСТЮ ФОРУМІВ  

1.1. Множинні провадження як прояв фрагментації міжнародного 

інвестиційного права 

Згідно з даними ЮНКТАД на сьогодні у світі укладено понад 3000 

міжнародних договорів, які встановлюють режим захисту міжнародних 

інвестицій та передбачають механізм врегулювання спорів між інвестором та 

державою [206, c. 88]. Такі міжнародні договори найчастіше укладаються у 

вигляді двосторонніх договорів про взаємне сприяння та захист інвестицій. 

Окрім того, за останні роки серед держав поширилася практика укладати 

договори про вільну торгівлю, які містять окрему главу, присвячену захисту 

іноземних інвестицій і механізму врегулювання міжнародних інвестиційних 

спорів [115; 47; 62; 63; 41]. У подальшому при викладі матеріалу 

дисертаційного дослідження вважаємо за доцільне об’єднати усі міжнародної 

договори, які встановлюють режим захисту міжнародних інвестицій та 

передбачають механізм врегулювання спорів між інвестором та державою, під 

терміном «міжнародні інвестиційні договори» (МІД) незалежно від структури 

таких договорів та кількості договірних сторін. 

На тлі розгалуженої мережі МІД міжнародне інвестиційне право набуває 

швидкого розвитку. Значний внесок у цей процес роблять міжнародні 

інвестиційні арбітражні трибунали [232, c. 26]. У своєму звіті ЮНКТАД 

нараховує станом на 2017 року щонайменше 855 спорів, ініційованих 

іноземними інвесторами на підставі МІД [206, c. xiii]. Cьогодні практика 

міжнародного інвестиційного арбітражу формується передусім Арбітражем 

ІКСІД, створеним відповідно до Вашингтонської конвенції; арбітражними 

трибуналами ad hoc, які застосовують Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ; та 

арбітражними трибуналами, що застосовують Регламент Арбітражного 
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інституту ТПС [232, c. 27]. Арбітраж ІКСІД займає найперше місце серед 

зазначених вище форумів за кількістю поданих іноземними інвесторами позовів 

[232, c. 28]. Слід підкреслити, що система ІКСІД першочергово не була 

призначена для такої кількості спорів, які протягом останніх десятиліть були 

розглянуті Арбітражем ІКСІД. На момент підписання Вашингтонської 

конвенції передбачалося, що вона встановлюватиме процедуру врегулювання 

спорів, які виникатимуть не з положень МІД, а на підставі приватноправових 

інвестиційних контрактів між іноземним інвестором і приймаючою державою 

[175, c. 5], [81, c. 6]. Однак всупереч очікуванням авторів Вашингтонської 

конвенції спори, ініційовані на підставі приватноправових інвестиційних 

контрактів становили не більше 1% від усіх справ, які розглядалися Арбітражем 

ІКСІД за період 1976-2016 рр. [175, c. 5]. 

Повертаючись до теми стрімкого розвитку міжнародного інвестиційного 

права та зростання популярності міжнародного інвестиційного арбітражу, слід 

підкреслити, що наявність міжнародно-правового механізму вирішення 

інвестиційних спорів розглядається в зарубіжній та українській науці як одна з 

важливих гарантій захисту прав іноземного інвестора проти тиску з боку 

держави [266, c. 214]. 

Український дослідник О. Хрімлі підкреслює, що, окрім міжнародного 

інвестиційного арбітражу, у розпорядженні іноземного інвестора є низка інших 

механізмів захисту свого права – передусім, право подання позову до 

національних судів приймаючої держави, а також можливість ініціювати 

розгляд справ у третейському суді або міжнародному комерційному арбітражі 

[266, c. 215]. М. Лазаренко, окрім того, звертає увагу на інститут бізнес-

омбудсмана як новий «неюрисдикційний засіб захисту майнових прав 

іноземного інвестора» [231, c. 13]. Наявність в інвестора одразу кількох 

механізмів правового захисту розглядається як одна з основних особливостей 

захисту прав іноземних інвесторів [266, c. 215]. При цьому ще раз підкреслимо, 

що іноземний інвестиційний арбітраж посідає особливе місце серед цих 

механізмів і набуває все більшої популярності. 
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Разом із тим, на нашу думку, необхідно враховувати, що міжнародний 

інвестиційний арбітраж, надаючи процесуальне право ініціювати спір 

винятково іноземному інвестору, створює для нього більш сприятливі умови 

порівняно із приймаючою державою. Не ставлячи під сумнів доцільність 

надання такої процесуальної переваги іноземному інвестору, слід мати на увазі, 

що ефективність системи міжнародного інвестиційного арбітражу не повинна 

сприйматися і, тим більше, використовуватися інвестором у такий спосіб, що 

перетворює гарантію захисту прав на засіб зловживання цими правами. На 

сьогодні ризик такого зловживання зростає у зв’язку з ініціюванням множиних 

проваджень проти приймаючої держави, в яких іноземний інвестор може брати 

участь особисто або через пов’язаних осіб. 

Перш ніж перейти до детального аналізу конкретних прикладів і 

з’ясування можливих механізмів регулювання цього явища, зазначимо, що 

існування множинних проваджень у спорах між інвестором і державою слід 

розглядати як прояв фрагментації міжнародного інвестиційного права. 

Професор Амстердамського університету Ш. Шілл (S. Sсhill) [156, c. 3-7] 

виділяє три головні характерні ознаки міжнародного інвестиційного арбітражу, 

з якими дослідник пов’язує зазначену проблему фрагментації. Такими 

ознаками, на думку Ш. Шілла, є 1) множинність джерел (тобто множинність 

МІД), 2) множинність процедур арбітражного розгляду та 3) відсутність 

інституційної єдності та ієрархії між арбітражними трибуналами. Відповідно до 

запропонованого Ш. Шіллом підходу проблема фрагментації міжнародного 

інвестиційного права полягає, перш за все, у неузгодженості рішень 

інвестиційних арбітражних трибуналів і непослідовному тлумаченні положень 

міжнародний інвестиційних договорів арбітражними трибуналами. 

Інші науковці також пов’язують проблему фрагментації міжнародного 

інвестиційного права саме із неузгодженістю та непослідовністю практики 

міжнародних інвестиційних трибуналів. Наприклад, американська науковець С. 

Франк (S. Franck), результати чиїх досліджень знайшли відображення у працях 

української дослідниці В. Поєдинок [237, с. 205-206], виділяє три категорії 
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справ, які непослідовно вирішуються інвестиційними арбітражними 

трибуналами [68, с. 1545-1546]: коли 1) арбітражні трибунали по-різному 

тлумачать одне і те ж положення одного і того ж МІД у спорах, що виникають 

із різних фактичних обставин; 2) арбітражні трибунали, створені на підставі 

різних МІД, роблять різні висновки щодо одних і тих самих фактів, пов’язаних 

сторін та подібних прав інвестора; 3) арбітражні трибунали, створені на 

підставі різних МІД, роблять різні висновки щодо подібних ситуацій та 

подібних прав інвестора. 

У свою чергу, А. Райніш (A. Reinisch), Дж. Бонітча (J. Bonnitcha), Л. 

Паулсен (L. Poulsen), М. Вейбел (M. Waibel), аналізуючи прояви проблеми 

фрагментації у практиці інвестиційних арбітражних трибуналів, пропонують 

виділити три типові випадки: 1) неузгодженість у тлумаченні положень 

міжнародних інвестиційних договорів; 2) неузгодженість в оцінці фактів; та 3) 

неузгодженість у результатах розгляду спорів [142, с.144], [28, с. 14]. 

Зазначимо, що явище фрагментації міжнародного інвестиційного права 

стало не лише предметом дослідження у наукові літературі, але і послужило 

причиною невдоволення сучасною системою міжнародного інвестиційного 

арбітражу серед держав. Це невдоволення почало загострюватися на початку 

2000-х років, коли латиноамериканські країни активно наполягали на 

необхідності фундаментального реформування системи врегулювання спорів 

між інвестором і державою [80, с. 4], вбачаючи головний недолік системи у 

відсутності механізму апеляційного оскарження [125]. 

Разом із тим, протест латиноамериканських держав проти сучасної 

системи міжнародного інвестиційного арбітражу не завадив її стрімкому 

розвитку. На перше десятиліття 2000-х припало біля 300 міжнародних 

інвестиційних спорів [114, c. 59]. Однак на тлі популярності системи 

міжнародного інвестиційного арбітражу проблема її фрагментації залишається 

актуальною і навіть набирає обертів. Сьогодні у рамках профільних робочих 

груп ЮНСІТРАЛ держави звертають увагу на проблему неузгоджених рішень у 

контексті необхідності удосконалення процедури врегулювання спорів між 
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інвестором і державою, а ЄС навіть наполягає на інституційній реформі 

системи в цілому шляхом запровадження апеляційного органу та створення 

єдиного міжнародного інвестиційного суду. 

У низці своїх офіційних документів, опублікованих у 2015-2017 рр. 

[84],[85], [175], Європейська комісія відносить до головних недоліків сучасної 

системи міжнародного інвестиційного арбітражу, серед іншого, відсутність 

узгодженості і передбачуваності рішень у силу ad hоc природи міжнародного 

інвестиційного арбітражу, а також обмежені можливості перевірки 

правильності та узгодженості рішень у зв’язку з відсутністю механізму 

апеляційного оскарження [175, c. 9, с.12].  

Пропозиції ЄС щодо реформування сучасної системи міжнародного 

інвестиційного арбітражу детально розкриті у Розділі 3. Повертаючись до теми 

дисертаційного дослідження, вважаємо, що чинники фрагментації, окреслені 

Ш. Шіллом (а саме: множинність джерел, множинність процедур і відсутність 

інституційної єдності та ієрархії між арбітражними органами) значною мірою 

створили умови для існування множинних проваджень між іноземним 

інвестором і державами. Це дає підстави стверджувати, що фрагментація 

міжнародного інвестиційного права і множинні провадження у міжнародному 

інвестиційному арбітражі є явищами взаємопов’язаними, хоча і не тотожними. 

Як продемонстровано нижче у цьому розділі, одним із наслідків 

множинних проваджень між інвестором і державою є неузгодженість 

арбітражних рішень. Однак, на нашу думку, для множинних проваджень 

актуальність проблеми фрагментації міжнародного інвестиційного права і, 

відповідно, питання неузгоджених рішень обмежується випадками, коли різні 

арбітражні трибунали, оцінюючи одні і ті ж фактичні обставини та одні і ті ж 

дії держави-відповідача, по-різному тлумачать або положення одного МІД, або 

положення різних МІД, що закріплюють однакові за своєю суттю стандарти 

захисту іноземних інвестицій. 
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1.2. Поняття та класифікація множинних проваджень у спорах між 

іноземним інвестором і державою 

Під множинними провадженнями у спорах між іноземним інвестором і 

державою у цьому дослідженні маються на увазі ситуації, що передбачають 

існування, а також ризик виникнення спорів, які мають такі сукупні ознаки: (i) 

спори ініціюються проти однієї і тієї ж держави-відповідача; (ii) розгляд спорів 

належить до компетенції кількох форумів національного та/або міжнародного 

рівня; (iii) спори виникають із однакових фактичних обставин і щодо 

однакового предмету; (iv) спори ініціюються однією і тією ж стороною 

особисто або через прямо або опосередковано пов'язаних осіб; (v) одна і та ж 

сторона прямо або опосередковано зацікавлена у задоволенні позовних вимог. 

Практика міжнародного інвестиційного арбітражу дозволяє змоделювати 

вісім типових випадків множинних проваджень у спорах між іноземним 

інвестором і державою, які наведені нижче. 

1. Інвестор Держави А одночасно розпочинає спори проти Держави Б 

у національному або третейському суді останньої (на підставі інвестиційного 

контракту з Державою Б) та у порядку міжнародного інвестиційного арбітражу 

(на підставі ДІД або іншого МІД між Державою А і Державою Б). 

2. Компанія, яка є юридичною особою Держави Б, однак перебуває у 

власності або під контролем інвестора Держави А (далі – «локальна» компанія) 

ініціює Спір 1 у національному або третейському суді Держави Б на підставі 

інвестиційного контракту з Державою Б, а інвестор Держави А ініціює Спір 2 

проти Держави Б у міжнародному інвестиційному арбітражі на підставі ДІД 

між Державою А і Державою Б. При цьому в залежності від процедури 

арбітражного розгляду, фактичних обставин і предмету спору, «локальна» 

компанія може виступати у Спорі 2 або як іноземні інвестиції, або як іноземний 

інвестор-позивач на стороні інвестора Держави А.  

3. Два спори проти Держави Б розглядаються різними міжнародними 

арбітражними трибуналами за позовами інвесторів Держави А і Держави В, які 

є акціонерами «локальної» компанії Держави Б. При цьому спір за позовом 
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інвестора Держави А ініційований на підставі ДІД між Державою Б і Державою 

А, а спір за позовом інвестора Держави В – на підставі ДІД між Державою Б і 

Державою В. 

4. Інвестор Держави А, який є акціонером «локальної» компанії 

Держави Б, ініціює Спір 1 у міжнародному інвестиційному арбітражі на 

підставі ДІД між Державою Б і Державою А, а інвестор Держави В, який є 

акціонером або материнською компанією інвестора Держави А, ініціює Спір 2 в 

іншому міжнародному арбітражному трибуналі на підставі ДІД між Державою 

Б і Державою В.  

5. Спір 1 розглядається національним судом Держави Б за позовом 

громадянина/ юридичної особи Держави Б згідно із нормами національного 

законодавства Держави Б, а Спір 2 розглядається міжнародним інвестиційним 

трибуналом згідно з положеннями ДІД між Державою Б та Державою В за 

позовом інвестора Держави В, який перебуває у власності або під контролем 

громадянина/ юридичної особи Держави Б.  

6. Інвестор Держави А та інвестор Держави В (діючи в інтересах 

компанії-інвестора Держави Г як його дочірні компанії), ініціюють інвестиційні 

спори проти держави Б в різних міжнародних арбітражних трибуналах на 

підставі ДІД між Державою Б та Державою А і ДІД між Державою Б та 

Державою В відповідно.  

7. Інвестор Держави В, який є дочірньою громадянина/ юридичної 

особи Держави Б, ініціює в інтересах останнього міжнародний інвестиційний 

спір проти Держави Б на підставі ДІД між Державою Б та Державою В, тоді як 

громадянин/ юридична особа Держави Б ініціює спір проти держави Б в її 

національному/третейському суді. 

8. Інвестор Держави В, який є дочірньою компанією або перебуває під 

контролем громадянина/ юридичної особи Держави Г, ініціює в інтересах 

останнього міжнародний інвестиційний спір проти Держави Б на підставі ДІД 

між Державою Б та Державою В. 
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Беручи до уваги сформульоване вище визначення і змодельовані типові 

випадки множинних проваджень, пропонуємо класифікувати множинні 

провадження між іноземним інвестором і державою за трьома критеріями:  

a) за предметом множинності: 

 провадження з множинністю форумів (або паралельні 

провадження), тобто спори, які одночасно розглядаються різними 

міжнародними арбітражними трибуналами або міжнародним арбітражним 

трибуналом і національним/третейським судом держави-відповідача; 

 провадження з множинністю суб’єктів, тобто спори, ініційовані 

внаслідок використання або зміни корпоративної структури, до якої належить 

іноземний інвестор та інвестиції; 

 провадження, яким притаманна множинність форумів та суб’єктів. 

b) за реальністю множинності: 

 реальне множинне провадження, тобто спір, який фактично 

ініційований іноземним інвестором і розглядається різними форумами 

одночасно або з деяким інтервалом у часі; 

 потенційне множинне провадження, тобто спір, який розглядається 

одним форумом, однак може бути прийнятий до провадження іншим форумом 

у майбутньому;  

c) за способом запобігання виникненню множинних проваджень: 

 «горизонтальні» множинні провадження, виникненню яких можна 

запобігти шляхом визначення пріоритетності між відповідними форумами, 

компетентними розглядати спір, та координації їх функцій у рамках такого 

розгляду;  

 «вертикальні» множинні провадження, виникненню яких можна 

запобігти шляхом звуження кола іноземних інвесторів, які мають право 

ініціювати множинні провадження проти приймаючої держави. 

У Таблиці 1.1. (додаток до Розділу 1) наведена класифікація за 

зазначеними вище критеріями на прикладі восьми типових випадків 

множинних проваджень. Більшість випадків, окреслених вище, поєднують у 
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собі як множинність форумів, так і множинність суб’єктів. Класичним 

прикладом таких множинних проваджень є спори Lauder v. Czech Republic та 

СME v. Czech Republic, що більш детально проаналізовані підрозділі 1.4. 

Необхідно підкреслити, що в англомовній науковій літературі термін 

«множинні провадження» (multiple proceedings) зустрічається рідко; cеред 

поодиноких прикладів використання цього терміну можна відзначити роботи Г. 

Кауфманн-Колер (G. Kaufmann-Kohler) [92] та С. Войтовича [201, зноска 122]. 

Більшість науковців і практиків західної правової традиції використовують 

термін «паралельні провадження» (“parallel proceedings”) або «паралельні 

спори» (“parallel disputes”). До таких авторів належать видатний австрійський 

науковець і арбітр К. Шроер (Ch. Schreuer), італійський науковець Дж. Зарра 

(G. Zarra), голландський дослідник і юрист Х. Веланд (H. Wehland), 

швейцарська дослідниці Н. Ерк (N. Erk) та інші. Зрештою, використовуючи у 

контексті спорів між іноземним інвестором і державою терміни «паралельні 

провадження» або «множинні провадження», науковці не пояснюють 

відмінності між цими поняттями. 

Термін «паралельне провадження» також зустрічається у науковій 

правовій літературі іншого галузевого спрямування, у т.ч. у сфері 

міжнародного приватного права, міжнародного комерційного арбітражу, 

цивільного та кримінального процесу, і позначає передусім наявність кількох 

форумів, компетентних розглядати спір, та асоціюється зі спорами, які 

ініційовані одним і тим самим позивачем або ж виникають на підставі 

зустрічних позовів. 

Наприклад, у міжнародному приватному праві існування паралельних 

проваджень пов’язане з диспозитивністю правового регулювання міжнародної 

підсудності у цивільних справах [269, c. 111], коли поряд із критерієм загальної 

підсудності (місце перебування або проживання відповідача), законодавство 

держави встановлює велике коло спеціальних критеріїв визначення 

міжнародної підсудності [269, c. 114]. Як наслідок, один і той самий позов 

приймається до провадження одночасно судами декількох держав [269, c. 111]. 
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У доктрині та практиці міжнародного приватного права паралельні (тотожні) 

позови, які знаходяться одночасно у провадженні судів кількох держав, 

позначаються терміном “lis pendens-related actions” (лат. – спір, який 

розглядається ще десь в іншому місці) [269, c. 112; 235, с. 152]. Українські 

дослідники С. Фурса, Ю. Притика, О. Кармаза, О. Клименко та А. Філіп’єв 

підкреслюють, що для позначення ситуацій, коли спір одночасно підсудний 

кільком судам однієї національної правової системи або ж у випадку 

міжнародної підсудності – судам різних держав у доктрині використовуєються 

поняття «конкуренція юрисдицій», «конфлікт юрисдицій» [235, с. 152] або 

«паралельна юрисдикція» для [234, c. 337].  

У контексті міжнародного комерційного арбітражу під паралельними 

провадженнями найчастіше маються на увазі спори, які одночасно 

розглядаються арбітражним трибуналом та національним судом [57, c. 4]. Такі 

паралельні провадження виникають у зв’язку з тим, що одна зі сторін договору 

звертається до механізму міжнародного комерційного арбітражу на підставі 

арбітражної угоди (або арбітражного застереження) між сторонами спору, а 

інша сторона ініціює паралельний спір у національному суді, посилаючись на 

недійсність такої арбітражної угоди (або арбітражного застереження). Як 

підкреслює швейцарська дослідниця Н. Ерк (N. Erk), особливість таких 

паралельних проваджень полягає в тому, що сторона, яка ініціює процес у 

національному суді, не тільки намагається перешкодити арбітражному розгляду 

спору, а й має на меті звести нанівець вибір процедури врегулювання спору, 

зроблений протилежною стороною на користь міжнародного комерційного 

арбітражу [57, c.4]. 

Коли ж ідеться про міжнародний інвестиційний арбітраж, то приклади 

паралельних проваджень далеко не обмежуються одночасним розглядом спорів 

у національному суді та арбітражному трибуналі. Окрім того, спори між 

інвестором і державою рідко виникають за позовом однієї і тієї ж особи. Як 

детально продемонстровано у Розділі 2, характерною ознакою міжнародного 

інвестиційного арбітражу є можливість одночасного ініціювання кількох 
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проваджень різними інвесторами, які формально є незалежними один від 

одного позивачами, однак у силу відносин контролю та власності належать до 

єдиної корпоративної структури.  

Тому, на нашу думку, автоматичне застосування терміну «паралельне 

провадження» до спорів за участю іноземного інвестора та держави не є 

коректним. Вважаємо, що саме термін «множинне провадження» найбільш 

вдало і повно враховує особливості міжнародного інвестиційного арбітражу, 

оскільки вказує як на існування кількох компетентних форумів, що розглядають 

спір, так і на використання корпоративної структури іноземного інвестора та 

інвестицій у контексті ініціювання такого спору. Беручи за основу такий підхід, 

дане дисертаційне дослідження розглядає паралельні провадження як основний 

і найбільш поширений вид множинних проваджень за участю іноземного 

інвестора та держави, що характеризується передусім множинністю форумів, 

компетентних розглядати спір.  

Класифікація на основі предмету множинності, запропонована у цьому 

дисертаційному дослідженні, також допомагає здійснити класифікацію 

механізмів запобігання множинним провадженням у міжнародному 

інвестиційному арбітражі. Так, виникнення проваджень з множинністю 

форумів регулюється механізмами «горизонтальної» дії, які детально 

проаналізовані у підрозділі 1.5 цього Розділу. У свою чергу, провадження з 

множинністю cуб’єктів, яким присвячений Розділ 2, регулюється механізмами 

«вертикальної» дії, спрямованими на звуження кола потенційних позивачів, які 

мають право ініціювати множинні інвестиційні спори проти приймаючої 

держави. З огляду на запропоновані вище класифікаційні підходи під 

«горизонтальними» множинними провадженнями дане дисертаційне 

дослідження має на увазі провадження з множинністю форумів (тобто 

паралельні провадження, а під «вертикальними» множинними провадженнями 

– провадження з множинністю суб’єктів.  

Наступні підрозділи Розділу 1 присвячені провадженням із множинністю 

форумів. 
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1.3. Передумови виникнення проваджень із множинністю форумів. 

Форум-шопінг іноземного інвестора  

Аналізуючи передумови виникнення проваджень із множинністю 

форумів, тобто паралельних проваджень, у спорах між інвестором і державою, 

пропонуємо класифікувати такі дві основні групи: 1) передумови, пов’язані з 

особливостями міжнародно-правового регулювання процедури вирішення 

спорів між іноземним інвестором і державою; та 2) причини, пов’язані з 

тлумаченням положень МІД. Розглянемо їх у зазначеній вище послідовності. 

1.3.1. Передумови, пов’язані з особливостями міжнародно-правового 

регулювання процедури вирішення спорів між іноземним інвестором і 

державою 

Існування паралельних проваджень у спорах між інвестором і державою 

зумовлене, у першу чергу, низкою об’єктивних, незалежних від іноземного 

інвестора чинників, які продиктовані особливостями міжнародного 

інвестиційного арбітражу. Підтвердженням цього служать слова відомого 

американського науковця Хосе Енріке Альвареса (J. E. Alvarez), який в одному 

зі своїх виступів зазначив, що «на сьогодні потенціал МІД як інструменту 

захисту бізнесу значно перевершує очікування держав, які виступають 

сторонами цих договорів і взяли на себе відповідні міжнародні зобов’язання» 

[11, с.140]. 

К. МакЛахлан (C. McLachlan), Л. Шор (L. Shore) та М. Вайнігер (Matthew 

Weiniger) у своїй монографії виділяють чотири основні ознаки міжнародного 

інвестиційного арбітражу, які, на нашу думку, створюють сприятливі умови для 

виникнення паралельних проваджень [106, с. 87]. Коротко охарактеризуємо ці 

ознаки. 

Перша ознака, на яку вказують МакЛахлан, Шор та Вайнігер, полягає у 

тому, що основою міжнародного інвестиційного арбітражу є двосторонній 

договір про захист інвестицій. Тому, як констатують науковці, арбітражний 

трибунал, створений для врегулювання міжнародного інвестиційного спору, 

завди аналізує порушення саме з точки зору матеріальних норм конкретного 
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ДІД [106, с. 87]. Іншими словами, здійснюючи правовий аналіз певних дій 

держави-відповідача на предмет наявності або відсутності порушення, 

арбітражний трибунал обмежений передусім положеннями ДІД, на підставі 

якого виникає відповідний спір, і висновок такого арбітражного трибуналу 

щодо наявності або відсутності порушення не створює прецедент у іншому 

спорі, який виникає у зв’язку з такими ж або аналогічними діями держави-

відповідача та на підставі іншого ДІД.  

Друга ознака, на яку вказують МакЛахлан, Шор та Вайнігер, полягає у 

тому, що міжнародні інвестиційні договори залишають іноземному інвесторові 

можливість одночасно ініціювати спір у рамках національної судової системи 

та міжнародного арбітражу [106, с. 88]. У своїй монографії науковці 

підкреслюють, що імовірність виникнення паралельних проваджень зростає в 

рази, коли право інвестора на захист виникає не тільки на підставі 

міжнародного договору, але й інвестиційного контракту, укладеного між 

іноземним інвестором та державою-реципієнтом інвестицій [106, с. 88]. Дж. 

Зарра із цього приводу наголошує, що перш ніж міжнародні інвестиційні 

договори набули широкого поширення, стандарти захисту іноземних інвестицій 

встановлювали саме інвестиційні контракти, які відносили врегулювання спорів 

до компетенції національних судів приймаючої держави [212, с. 4]. 

Як буде проаналізовано нижче на прикладі уже згаданих спорів SGS v. 

Philippines та SGS v. Pakistan, практика міжнародного інвестиційного арбітражу 

досі не напрацювала єдиних підходів до розрізнення між публічно правовим і 

приватноправовим позовом (treaty claims v. contract claims) у спорах, 

ініційованих інвестором на підставі МІД та інвестиційного контракту 

відповідно.  

Третя ознака міжнародного інвестиційного арбітражу, яка виділена 

МакЛахлана, Шора та Вайнігера і слугує передумовою виникнення 

перелельних проваджень, - це відсутність вимоги про вичерпання національних 

засобів судового захисту як умови ініціювання міжнародного інвестиційного 

спору [106, c. 89]. Д. Коллінз (D. Collins) у своїй монографії теж зазначає, що 
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положення про вичерпання національних засобів судового захисту у МІД 

трапляються рідко [45, c. 225]. Стаття 26 Вашингтонської конвенції не 

обумовлює право іноземного інвестора звернутися до міжнародного 

інвестиційного арбітражу необхідністю вичерпання національних засобів 

захисту у судах приймаючої держави, якщо тільки інше прямо не передбачено 

державами у ДІД [224]. 

Насамкінець, четверта ознака, яку виділяють МакЛахлан, Шор та 

Вайнігер
 
[101, c. 89], полягає в тому, що міжнародні інвестиційні договори 

закріплюють широке визначення понять «інвестор» та «інвестиції». Це питання 

детально аналізується у Розділі 2.  

На нашу думку, до окреслених чотирьох ознак, які водночас служать 

передумовами виникнення паралельних проваджень між іноземним інвестором 

і державою, слід додати ще одну ознаку, сформульовану у монографії 

Д. Коллінза (D. Collins). Такою ознакою є наявність у інвестора права вибору 

між кількома альтернативними міжнародними форумами для врегулювання 

спору, що безпосередньо випливає з положень МІД [45, с. 225-227]. Наприклад, 

стаття VI.3(a) ДІД між США та Україною [220] ілюструє найбільш типовий 

перелік таких альтернативних формумів, а саме: i) ІКСІД у відповідності з 

Вашингтонською конвенцією, ii) арбітраж ad hoc згідно із Додатковим Засобом 

ІКСІД (застосовується якщо держава національності інвестора або приймаюча 

держава не є учасником Вашингтонської конвенції); iii) арбітраж ad hoc згідно з 

Арбітражним регламентом ЮНСІТРАЛ; або iv) будь-яка інша арбітражна 

установа чи арбітраж ad hoс згідно з будь-якими іншими арбітражними 

правилами за домовленістю сторін у спорі.  

Підкреслимо, що наявність кількох альтернативних форумів для 

ініціювання міжнародного інвестиційного спору слід розглядати через призму 

відсутності інституційної єдності та ієрархії між арбітражними органами, що 

детально проаналізована у роботах Ш. Шілла (S. Schill). Іншими словами, 

іноземний інвестор, наділений правом вибору згідно із ДІД, може звернутися 

одразу до кількох таких форумів і тим самим ініціювати два паралельні, ніяк не 
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узгоджені між собою провадження. Саме тому деякі міжнародні інвестиційні 

договори містять конкретні положення, що забезпечують визначеність та 

остаточність вибору інвестора. Серед таких положень слід виділити «правило 

єдиного шляху» та положення про відмову від права на позов, які будуть 

детальніше розкриті у підрозділі 1.4 цього Розділу.  

Насамкінець зазначимо, що до об’єктивних причин виникнення 

паралельних проваджень у міжнародному інвестиційному арбітражі слід додати 

ще одну ознаку, на яку звертають увагу Е. Гайяр (E. Gaillard) та Ф. Пансоль (Ph. 

Pinsole) [71, с. 174], – це складність та багатоаспектність правовідносин за 

участю іноземного інвестора і держави, що зумовлює відмінності регулювання 

цих відносин у інвестиційних контрактах та МІД, кількість яких з кожним 

роком зростає. 

Таким чином, наведений вище аналіз особливостей міжнародно-

правового регулювання процедури вирішення спорів між іноземним інвестором 

і державою дозволяє виокремити такі переддумови виникнення паралельних 

проваджень: 1) обмеженість правового аналізу міжнародних інвестиційних 

трибуналів у конкретному спорі положеннями конкретного МІД (переважно – 

ДІД); 2) існування міжнародного інвестиційного арбітражу та національної 

судової системи держави-відповідача як альтернативних механізмів 

врегулювання спору, що випливають із МІД та інвестиційного контракту; 3) 

відсутність вимоги про вичерпання національних засобів судового захисту як 

уніфікованої обов’язкової умови для ініціювання міжнародного інвестиційного 

спору; 4) широке визначення понять інвестор та інвестиції у МІД; 5) 

закріплення в МІД права інвестора звертатися до кількох альтернативних 

міжнародних форумів; 6) відсутність єдиного підходу у МІД до регулювання 

складних і багатоаспектних правовідносин за участю іноземного інвестора і 

приймаючої держави.  
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1.3.2. Передумови, пов’язані із тлумаченням та застосування 

арбітражними трибуналами положень МІД 

Серед передумов, що безпосередньо випливають із практики 

міжнародних інвестиційних трибуналів щодо тлумаченням та застосування 

норм МІД, слід виділити, по-перше, включення «парасолькових» застережень 

(umbrella clauses) до тексту таких договорів і, по-друге, застосування режиму 

найбільшого сприяння до питань юрисдикції в міжнародних інвестиційних 

спорах.   

«Парасолькові» застереження  

Назва «парасолькові застереження» пояснюється тим, що ці положення 

«поміщають приватно-правові договірні зобов’язання приймаючої держави та 

іноземного інвестора під парасольку двостороннього інвестиційного договору» 

[157, c. 240]. «Парасолькові» застереження характерні для типових МІД таких 

держав, як США, Великобританія, Німеччина, Швейцарія [208, с. 3], однак цей 

вид положень рідко зустрінеш у міжнародних договорах «незахідної» правової 

традиції, наприклад, Китаю [167, c. 361]. 

За допомогою «парасолькового» застереження іноземний інвестор може 

одночасно ініціювати два спори проти приймаючої держави у різних форумах, а 

саме: 1) на підставі інвестиційного контракту – у національному судді (або 

третейському) держави-відповідача, і 2) на підставі МІД – в міжнародному 

інвестиційного арбітражі.  

Зазначимо, що у науковій доктині ведеться дискусія щодо правової 

природи інвестиційних контрактів: чи є вони актами адміністративного 

характеру або цивільно-правовими договорами [265, c. 218-225]. Дана 

дисертаційна робота погоджується із точкою зору І. Фархутдінова, який 

розглядає інвестиційні контракти як інститут міжнародного приватного права 

[265, c. 226]. 

К. Янака-Смол (C. Yannaca-Small) підкреслює, що всі «парасолькові» 

застереження належать до імперативних норм і стосуються зобов’язань 

приймаючої держави, а не зобов’язань іноземного інвестора [208, c. 9]. 
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Наприклад, ст. 7(2) Типового ДІД Німеччини, містить таке «парасолькове» 

застереження: «…Кожна Договірна Сторона зобов’язана виконувати будь-які 

інші зобов’язання, взяті у зв’язку зі здійсненням на її території інвестицій 

інвесторами іншої Договірної Сторони» [76]. Подібне формулювання має 

«парасолькове» застереження у ст. 2(2) ДІД між Україною та Великобританією 

[245]. Прикладом «парасолькового» застереження також є ст. 10 ДІД між 

Австрією та Польщею 1991 року: [208, c. 8], [4]. 

Незалежно від варіацій формулювання «парасолькові» застереження 

мають на меті поширити сферу застосування ДІД на спори, які ним не 

регулюються. Тому і науковці, і практики вважають ці положення джерелом 

невизначеності та інструментом правових маніпуляцій з боку іноземного 

інвестора [95]. У підрозді 1.4 цього Розділу проаналізовано низку рішень, які 

ілюструють відсутність у практиці міжнародного інвестиційного арбітражу 

єдиної позиції щодо тлумачення «парасолькових» застережень і, відповідно, до 

визначення юрисдикції арбітражного трибуналу щодо спорів, які виникли на 

підставі ДІД та інвестиційного контракту.  

Застосування режиму найбільшого сприяння до питань юрисдикції в 

міжнародних інвестиційних спорах  

Режим найбільшого сприяння (принцип РНС) («most favorable nation» 

(MFN) clause) є важливим положенням МІД, яке покладає на кожну Договірну 

державу обов’язок надавати інвесторам іншої Договірної держави режим не 

менш сприятливий ніж той, який вона надає інвесторам будь-якої третьої 

держави та їх інвестиціям. Типовий приклад положення про РНС наведений у 

статті 3(1) ДІД між Україною та Австрією [252]. Слід підкреслити, що принцип 

РНС справедливо вважається одним із важливих інструментів економічної 

лібералізації [73, c. 72] і є вважається одним із основоположних принципів 

ГАТТ і системи міжнародної торгівлі в цілому [59, п. 101]. 

У міжнародному інвестиційному арбітражі інвестор має право посилатися 

на порушення приймаючою державою принципу РНС, тільки якщо таке 

зобов’язання передбачене у міжнародному інвестиційному договорі [73, c. 73]. 
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Посилаючись на порушення конкретного ДІД, інвестори часто використовують 

принцип РНС для того, щоб «інкорпорувати» до цього ДІД зобов’язання 

приймаючої держави, які передбачені у ДІД між приймаючою державою та 

третьою державою [73, c. 73]. При цьому спроби інвесторів застосувати до 

спору положення іншого ДІД не обмежуються матеріальними правовими 

нормами. Часто завдяки принципу РНС іноземний інвестор намагається 

використати ДІД, що містить більш гнучкі положення щодо процедури 

врегулювання міжнародного інвестиційного спору [271, c. 535], і саме це 

питання заслуговує на увагу у контексті виникнення паралельних проваджень 

між інвестором і державою. 

Підкреслимо, що застосування принципу РНС до процедури 

врегулювання спору прямо МІД не передбачено, однак стало можливим 

завдяки арбітражній практиці. Рішення щодо юрисдикції у справі ІКСІД 

Maffezini v Spain [54] вважається найпершим, яке дозволило інвестору уникнути 

обов’язку виконання більш жорстких процесуальних вимог ДІД завдяки 

положенню про РНС [52, c. 253-254], [73, c. 76]. У цьому рішенні Арбітражний 

трибунал дозволив аргентинському інвестору «обійти» положення ДІД між 

Аргентиною та Іспанією, яке містило обов’язкову вимогу вичерпання 

національних засобів судового захисту протягом 18 місяців до ініціювання 

спору. Арбітражний трибунал погодився застосувати до даного спору більш 

гнучке процесуальне положення ДІД між Чилі та Іспанією, яке зобов’язує 

інвестора провести переговори з приймаючою державою протягом 6-місячного 

періоду до ініціювання міжнародного інвестиційного спору без обов’язку 

вичерпання національних засобів судового захисту [54, пп. 56-60]. 

У контексті теми цього дисертаційного дослідження вважаємо за 

необхідне сформулювати два потенційні випадки застосування інвестором 

принципу РНС, які можуть призвести до паралельних проваджень між 

інвестором і державою.  

Перший випадок стосується ситуацій, коли ДІД, на підставі якого в 

інвестора виникає право ініціювати спір, містить положення, спрямовані на 
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уникнення паралельних проваджень у міжнародному інвестиційному арбітражі 

та національному (третейському) суді приймаючої держави. До таких положень 

слід віднести правило єдиного шляху (“fork-in-the-road» clause) та положення 

про відмову від права на позов (waiver, або “no u-turn» provision). У цьому 

випадку принцип РНС дозволяє інвесторові обійти такі положення з огляду на 

їх відсутність в іншому ДІД приймаючої держави з третьою державою, 

внаслідок чого інвестор може ініціювати міжнародний інвестиційний спір, 

попри те, що у національному суді приймаючої держави уже триває 

провадження щодо спору з тим самим предметом та з однакових фактичних 

підстав. 

Другий випадок, який вважаємо за доцільне розглянути у контексті 

проблеми паралельних проваджень, охоплює ситуації, коли зацікавлений 

потенційний позивач не має процесуальної дієздатності ініціювати 

міжнародний інвестиційний спір, оскільки не вважається іноземним інвестором 

згідно з положеннями ДІД. Наведемо такий приклад: ДІД між державою-

експортером інвестицій та приймаючою державою визнає інвестором 

Договірної держави тільки ту компанію, що зареєстрована та здійснює 

господарську діяльність на території такої Договірної держави; однак 

відповідна компанія, яка прагне ініціювати спір, не вважається інвестором у 

розумінні ДІД, оскільки не здійснює господарську діяльність на території 

держави-експортера інвестицій. Завдяки застосуванню принципу РНС така 

компанія може обґрунтувати свій статус інвестора та своє право на ініціювання 

спору, посилаючись на положення ДІД приймаючої сторони з третьою 

державою, який встановлює нижчий «поріг» для визначення національності 

інвестора – наприклад, обмежується критерієм місця інкорпорації 

(incorporation) на території держави-експортера інвестицій.  

Слід підкреслити, що після рішення Maffezini v Spain у міжнародному 

інвестиційному арбітражі сформувалася неоднозначна практика: арбітражні 

трибунали або посилаються на висновки Арбітражу ІКСІД у цій справі при 

ухваленні аналогічних рішень [73, c. 76-78], або гостро критикують цей підхід і 
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відмовляються застосовувати принцип РНС до питань процедури врегулювання 

спору [73, c. 79-82]. 

У будь-якому разі широке тлумачення і застосування положень про РНС 

до процедури врегулювання спору суттєво послаблює позиції приймаючої 

держави як потенційного відповідача у спорі. Таку ситуацію С.L. Lim, Jean Ho 

та Martins Paparinskis умовно називають «проблемою Maffezini» [103, c. 102]. У 

зв’язку з цим протягом останніх років простежується тенденція включення до 

МІД чіткого застереження про неможливість застосування принципу РНС у 

цілях використання процесуальних положень МІД однієї з договірних держав із 

третьою державою, а також про непоширення на інвесторів третіх країн та їх 

інвестицій принципу РНС в частині процедури врегулювання спору згідно з 

МІД між конкретними договірними державами.  

Такий новий підхід до тлумачення принципу РНС закріплений у ст. 4.3 

Тристороннього договору про захист сприяння, спрощення та захист інвестицій 

між Японією, Кореєю та Китаєм [103, c. 102] та ст. 4.4 (с) нового ДІД між 

Україною та Туреччиною 2017 року [262]. На наше переконання, зазначені 

положення є передусім відповіддю на загрозу виникнення множинних (у тому 

числі паралельних) проваджень між інвестором і державою, яка існує внаслідок 

неврегульованості питання застосування принципу РНС до процедури 

врегулювання спорів, а також завдяки арбітражній практиці, що допускає 

можливість такого застосування. 

1.3.3. Умисел інвестора як фактор виникнення паралельних 

проваджень, пов’язані з умислом інвестора. Добросовісний і недобросовісний 

«форум-шопінг» 

Визначенні вище передумови виникнення проваджень з множинністю 

форумів, маючи об’єктивний характер, надають іноземному інвестору 

можливість використовувати право ініціювати паралельні провадження у 

власних інтересах і за власним умислом для отримання максимально вигідного 

для себе результату [71, с. 174], для затягування процесу або створення 

процесуальних бар’єрів для протилежної сторони [95].  
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Деякі юристи-практики вважають, що за відсутності в міжнародному 

інвестиційному праві узгоджених правил, які б регулювали паралельні 

провадження, адвокати іноземного інвестора навіть зобов’язані 

використовувати можливість ініціювання паралельних проваджень задля 

максимізації шансів клієнта отримати найбільш вигідний результат [117]. 

Право інвестора-позивача ініціювати паралельні проваджень у кількох 

форумах, компетентних розглядати спір, має назву «форум-шопінг» (forum 

shopping). У перекладі з англійської цей термін означає «право вибору серед 

кількох судів, яким підсудний спір» [270, c. 102].  

Німецький науковець Х. Шак (H. Schack), розглядаючи явище форум-

шопінгу в контексті міжнародного цивільного процесу, визначає форум-шопінг 

як систематичне використання позивачем міжнародної підсудності, що 

паралельно існує у судах кількох держав щодо спору, з метою отримання 

правових або фактичних переваг [270, c. 102]. У якості прикладу правової 

норми, яка «запрошує позивача до форум-шопінгу», Х. Шак наводить колізійну 

прив’язку для визначення місця завдання шкоди (forum delicti), яка може 

визначатися як за місцем вчинення дії, так і за місцем настання результату [270, 

с. 103]. 

У контексті міжнародного комерційного арбітражу практика форум-

шопінгу полягає у тому, що сторони одночасно намагаються ініціювати 

паралельні процеси в національному суді та комерційному арбітражі. Однією з 

процесуальних передумов існування паралельних проваджень та форум-

шопінгу в міжнародному комерційному арбітражі є визнання доктрини 

«компетенції-компетенції» (competence-competence) [58].  

Доктрина «компетенції-компетенції» надає можливість складу арбітрів 

самостійно ухвалювати рішення про свою власну юрисдикцію щодо спору і 

розглядати спір в окремому процесі незалежно від підтримки або втручання 

загальної судової системи на ранніх етапах спору [240, c. 245]. При цьому 

згідно з цією доктриною третейський суд (склад арбітрів) не повинен 

відмовлятися від розгляду спору і має право самостійно винести рішення щодо 
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власної компетенції, навіть якщо одна зі сторін заявила відвід третейському 

суду (або складу арбітрів) з непідсудності [268, с. 182]. Серед положень, які 

закріплюють принцип «компетенції-компетенції» на міжнародному та 

національному рівні, науковці виділяють ст. V(3) Європейської конвенції про 

зовнішньоторговельний арбітраж 1961 року [223], ч.1 ст. 16 Закону України 

«Про міжнародний комерційний арбітраж» від 24.02.1994 р. [241], а також 

положення законів про міжнародний комерційний арбітраж Швейцарії та 

Великобританії, Цивільного процесуального кодексу Франції та Цивільного 

уложення Німеччини [240, c. 249-252], [268, c. 182-183]. 

Доктрина «компетенції-компетенції», безперечно, отримала визнання і 

застосовується у міжнародному інвестиційному арбітражі і закріплена 

передусім у пп. 1 і 2 статті 41 Вашингтонської конвенції [224]. Що ж стосується 

розгляду міжнародного інвестиційного спору арбітражним трибуналом ad hoc, 

то у цьому випадку застосування принципу «компетенції-компетенції» прямо 

випливає з пп. 1 і 4 Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ 1976 року [213].  

Зазначене вище дозволяє дійти висновку, що доктрина «компетенції-

компетенції», перейнята з міжнародного комерційного арбітражу, є однією з 

основних характеристик процедури врегулювання спорів між інвестором і 

державою. Тому визнання і застосування доктрини «компетенції-компетенції» 

слід вважати однією з передумов виникнення паралельних проваджень і форум-

шопінгу як у практиці міжнародного комерційного, так і міжнародного 

інвестиційного арбітражу.  

Однак форум-шопінг у міжнародному інвестиційному арбітражі має свою 

особливість, яка полягає в тому, що іноземний інвестор має можливість обрати 

одразу між кількома альтернативними форумами як національного, так і 

міжнародного рівня. При цьому можливість вибору виникає у інвестора не на 

підставі арбітражної угоди чи арбітражного застереження, а у силу положень 

МІД або інвестиційного контракту [209, c. 20].  

Тоді як форум-шопінг надає процесуальну перевагу позивачу у спорі, 

залишається відкритим питанням y доцільності існування такої переваги. 
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Думки науковців з цього приводу розділилися. Аргументи на підтримку 

практики форум-шопінгу, у тому числі у міжнародному інвестиційному 

арбітражі, сформульовані у монографії Ю. Шані (Y. Shany) [165, c. 155], які 

розглядають форум-шопінг з точки зору рівності процесуальних прав сторін 

спору та забезпечення можливості ефективного захисту і відновлення 

порушених прав позивача. Такого ж підходу дотримуються українські 

дослідники С. Фурса, Ю. Притика, О. Кармаза, О. Клименко, Ю. Черняк та А. 

Філіп’єв, досліджуючи форум-шопінг в міжнародному цивільному процесі і 

підкреслюючи, що правомірність цього явища зумовлена передусім правовою 

природою міжнародної спеціальної підсудності, яка законодавчо закріплює 

право позивача обирати більш зручний суд, з яким спірні правовідносини  

мають істотний зв’язок [235, с. 159]. 

З іншого боку, як десять років тому, так і сьогодні, серед науковців і 

практиків у сфері міжнародного інвестиційного арбітражу переважає точка 

зору, що у випадку міжнародних інвестиційних спорів форум-шопінг є 

небажаним явищем і потребує відповідного регулювання. До цієї групи, серед 

інших, належать Х. Велланд (H. Wehland), Ю. Паувелін (J. Pauwelyn), Д. 

Форстен (D. Forsten), Д. Рівкін (D. Rivkin), Г. Куфманн-Колер (G. Kaufmann-

Kohler), і свою позицію вони аргументують низкою негативних наслідків, що 

виникають як для сторін спору, так і для системи міжнародного арбітражу в 

цілому.  

Один із найпоширеніших аргументів проти форум-шопінгу полягає у 

надмірних часових і фінансових витратах, пов’язаних із розглядом паралельних 

проваджень [92, c. 5]. «Опоненти» форум-шопінгу також вважають, що у разі 

наявності паралельного провадження у національному суді, який, як правило, 

характеризується відкритістю і публічністю, розгляд аналогічної справи в 

арбітражі втрачає одну зі своїх найважливіших переваг – конфіденційність [69, 

c. 37-38]. Окрім того, паралельні провадження можуть призводити до ухвалення 

конфліктних рішень щодо однакових правових питань [149, c. 271], [74, c.53]. 

Згідно із дослідженням Ю. Паувеліна (J. Pauwelyn) та Л.Е. Саллеса (L.E. Salles) 
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саме загроза правової невизначеності щодо остаточного результату спору 

становить найбільш серйозну проблему як з позиції сторін конкретного спору, 

так і з точки зору ефективності системи міжнародного інвестиційного 

арбітражу в цілому [131, c. 81-82]. 

Негативним наслідком форум-шопінгу вважають також обов’язок 

держави-відповідача щодо подвійного відшкодування (double recovery) у 

випадку поразки відшкодувати збитки на користь позивачів у подвійному 

розмірі. На думку Г. Кауфманн-Колер (G. Kaufmann-Kohler), такий обов’язок 

найчастіше виникає, коли один зі спорів ініційований «локальною» компанією, 

що зареєстрована на території приймаючої держави для здійснення іноземних 

інвестицій, а інший спір ініційований акціонером цієї «локальної» компанії у 

зв’язку завданням їй збитків[92, c. 5]. 

Разом із тим, як прихильники, так і опоненти форум-шопінгу 

погоджуються в тому, що форум-шопінг, здійснюваний інвестором зі 

зловживанням процесом та з метою досягнення окреслених вище негативних 

наслідків, необхідно відрізняти від форум-шопінгу, зумовленого об’єктивними 

чинниками [165, c. 155], [205, c. 576].  

Іншими словами, мова йде про розмежування добросовісного та 

недобросовісного форум-шопінгу у паралельних провадженнях між іноземним 

інвестором і державою. Питання полягає у тому, за якими критеріями 

розмежовувати ці явища. Одностайна відповідь на це питання в науці і практиці 

досі не знайдена.  

Г. Галущенко, аналізуючи можливі мотиви позивача щодо ініціювання 

паралельних проваджень за участю арбітражного органу, виділяє три цілком 

об’єктивні фактори, а саме: [73, c. 123]:  

1) коли правові відносини між сторонами спору регулюються кількома 

контрактами, які містять різні арбітражні застереження (зауважимо, що у 

випадку інвестиційного арбітражу роль арбітражного застереження відіграє 

сам міжнародний інвестиційних договір або інвестиційний контракт);  
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2) коли одна зі сторін вважає, що ухвалене рішення не врегульовує 

повністю спір із іншою стороною; або  

3) коли в рамках одного провадження неможливо врегулювати усі 

позовні вимоги, що виникають з одних і тих же правових відносин між тими ж 

сторонами. 

Підхід Г. Галущенка збігається із позицією Х. Веланда (H. Wehland), який 

вважає цілком допустимою і об’єктивно обґрунтованою ситуацію, коли 

ініціювання проваджень у кількох різних органах, компетентних розглядати 

спір, є єдиним способом забезпечити розгляд усіх позовних вимог інвестора до 

держави-відповідача [205, с. 581]. 

На нашу думку, розробка критеріїв для визначення добросовісного та 

недобросовісного форум-шопінгу потребує узгодженого підходу як у 

нормотворчій діяльності держав при укладені МІД, так і у правозастосовній 

практиці арбітражних трибуналів у процесі тлумачення цих договорів. У 

даному контексті необхідно звернути увагу на пропозиції Х. Веланда (H. 

Wehland), який пропонує включити у міжнародні інвестиційні договори 

уніфіковані положення з конкретним алгоритмом визначення недобросовісного 

форум-шопінгу [205]. Ця дисертаційна робота розділяє точку зору Х. Веланда в 

тому, що, оцінюючи «добросовісність» дій інвестора з ініціювання 

паралельного провадження, арбітражний трибунал повинен брати до уваги, чи 

міг такий інвестор спрямувати усі свої позовні вимоги до форуму, обраного 

раніше, та очікувати розгляду відповідних позовних вимог у рамках першого 

провадження [205, c. 529].  

Таким чином, можливість ініціювання паралельних проведжень, 

зумовлена особливостями системи міжнародного інвестиційного арбітражу та 

відповідною арбітражною практикою, служить поштовхом для умисного 

здійснення іноземними інвесторами форум-шопінгу для максимізації своїх 

шансів на виграш. Деякі науковці вважають формум-шопінг позитивним 

явищем з точки зору забезпечення процесуальних прав сторін спору. Однак у 

доктрині та практиці переважає негативне сприйняття форум-шопінгу як 
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практики, що спричиняє надмірні часові та фінансові витрати і може мати 

наслідком ухвалення неузгоджених рішень та подвійне відшкодування збитків 

за позовами, що за своєю суттю дублюють одне одного. Разом із тим науковці 

погоджуються у необхідності розмежування добросовісного та 

недобросовісного форум-шопінгу. Резюмуючи різні думки науковців із цього 

приводу, це дисертаційне дослідження виходить із того, що недобросовісний 

форум-шопінг завжди супроводжується зловживанням процесом з боку 

інвестора, а добросовісний форум-шопінг спрямований на забезпечення 

розгляду всіх позовних вимог позивач, якщо такий розгляд неможливий в 

рамках одного провадження у силу різноаспектності правових відносин між 

сторонами спору та комплексності фактичних обставин виникнення спору.  

1.4. Класифікація та приклади проваджень із множинністю форумів  

У даному підрозділі особливості проваджень з множинністю форумів 

(або паралельні провадження) розкриваються через призму конкретних 

прикладів спорів за участю іноземного інвестора та держави, які, нашу думку, 

доцільно згрупувати за кількома видами паралельних проваджень. 

Слід зауважити, що в залежності від альтернативного форуму, який 

компетентний розглядати спір одночасно з міжнародним інвестиційним 

арбітражним трибуналом, науковці виділяють три основні види паралельних 

проваджень [74, c. 53]:  

1. Паралельні провадження у міжнародному інвестиційному 

арбітражі та державному (третейському) суді приймаючої держави.  

2. Паралельні провадження у межах системи міжнародного 

інвестиційного арбітражу. До цього виду відносять фактично ідентичні спори, 

що розпочинаються на підставі різних МІД, розглядаються різними 

міжнародними арбітражними трибуналами. 

3. Паралельні провадження у міжнародному інвестиційному 

арбітражі та інших міжнародних квазі-судових органах. Під такими 

провадженнями маються на увазі випадки, коли з однакових фактичних 

обставин виникає, з одного боку, спір між іноземним інвестором і державою в 
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міжнародному інвестиційному арбітражі, а з іншого – міжнародний спір на 

підставі іншого міжнародного договору, наприклад, Європейської конвенції з 

прав людини або міжнародних договорів правової системи СОТ. 

1.4.1. Паралельні провадження у міжнародному інвестиційному арбітражі 

та державному (третейському) суді приймаючої держави 

Як підкреслює Ю. Шані (Y. Shany) та інші, немає нічого незвичного у 

тому, що спір між сторонами може одночасно належати до компетенції 

національного та міжнародного судів [165, с. 27]. Таку ситуацію науковці 

характеризують як «перетин юрисдикцій» (overlapping jurisdictions) різних 

форумів щодо спору [165, с. 27], [74, c. 53]. У спорах між інвестором і 

державою «перетин юрисдикцій» найчастіше має місце, коли позивач ініціює 

один спір на підставі ДІД (treaty claim), а інший – на підставі 

приватноправового інвестиційного контракту (contract claim) [165, с. 27].  

У такій ситуації постає питання, як провести межу між відповідними 

позовами (treaty claim v. contract claim). Як правило, держава-відповідач, 

посилаючись на відповідні положення інвестиційного контракту, вважає, що 

саме її державний (або третейський) суд є єдиним органом, компетентним 

розглядати спір у зв’язку з порушенням зобов’язань сторін за цим контрактом. 

Іноземний інвестор, навпаки, наполягає на тому, що саме міжнародний 

інвестиційний арбітраж є компетентним органом, юрисдикція якого 

поширюється на всі спори щодо інвестицій: як ті, що виникають на підставі 

міжнародного договору, так і ті, що випливають з умов інвестиційного 

контракту.  

Однією з причин виникнення таких паралельних проваджень, як ми 

зазначали у попередньому підрозділі, є включення «парасолькових» 

застережень у текст МІД. Пропонуємо розглянути підходи до тлумачення 

«парасолькових застережень» на прикладі трьох міжнародних інвестиційних 

спорів, які розглядалися Арбітражем ІКСІД: SGS v. Philippines, Toto v. Lebanon 

та SGS v. Pakistan. 
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Спір SGS v. Philippines був ініційований у 2002 році швейцарською 

компанією SGS проти уряду Філіппін. У 1991 році сторони уклали 

інвестиційний контракт, згідно з яким спори, що виникають у зв’язку з цим 

контрактом, підлягають розгляду у регіональних судах м. Макаті або м. Маніла. 

У 1997 році урядами Філіппін та Швейцарії був укладений ДІД, що передбачав 

три альтернативні форуми для врегулювання спорів: національний суд 

договірної держави, Арбітраж ІКСІД або арбітражний трибунал ad hoc згідно з 

Арбітражним регламентом ЮНСІТРАЛ. У 2002 році компанія SGS ініціювала 

спір в ІКСІД на підставі ДІД у зв’язку з порушенням урядом Філіппін положень 

інвестиційного контракту.  

У цьому спорі Арбітраж ІКСІД усе-таки підтвердив власну юрисдикцію 

щодо спору SGS v. Philippines на підставі саме «парасолькового» застереження, 

закріпленого у ст. X(2) ДІД [5]. Арбітражний трибунал дійшов висновку, що ст. 

X(2) ДІД між Філіппінами і Швейцарією «робить порушенням двостороннього 

МІД будь-яке недотримання державою-реципієнтом зобов’язань стосовно 

конкретних інвестицій, у тому числі зобов’язань на підставі контракту» [165, 

п. 128]. 

Отже, у справі SGS v. Philippines Арбітраж ІКСІД обрав широке 

тлумачення «парасолькового» застереження, визнавши наявність власної 

юрисдикції щодо спору, який був ініційований на підставі ДІД, але виник у 

зв’язку з порушенням інвестиційного контракту. 

Аналогічний підхід обрав Арбітраж ІКСІД у спорі Toto v. Lebanon [185]. 

Спершу інвестор оскаржив дії приймаючої держави в адміністративному суді 

Лівану на підставі відповідного положення інвестиційного контракту. Не 

отримавши позитивного рішення, іноземний інвестор ініціював міжнародний 

інвестиційний спір у рамках ІКСІД. На обґрунтування наявності юрисдикції 

щодо спору позивач посилався на «парасолькове» застереження, закріплене у 

статті 9(2) ДІД між Італією та Ліваном. Арбітраж ІКСІД вирішив, що 

«парасолькове» застереження ДІД дозволяє інвестору розпочати будь-який 

інвестиційний спір в рамках ІКСІД, незалежно від того, чи виник такий спір на 



 

 

54 

підставі приватно- чи міжнародно-правових зобов’язань держави-відповідача. 

Арбітраж додав, що у випадку виникнення спору у зв’язку з порушенням 

приймаючою державою інвестиційного контракту, юрисдикція арбітражного 

трибуналу автоматично поширюється на такий спір у силу існування 

«парасолькового» застереження, і для цього немає необхідності у визнанні 

цього спору таким, що ґрунтується на порушенні ДІД [185, п. 200-201].  

Діаметрально протилежного висновку дійшов Арбітраж ІКСІД у справ 

SGS v. Pakistan. У 1995 році між швейцарською компанією SGS та Урядом 

Пакистану був укладений інвестиційний контракт про передвантажну 

інспекцію та аудит. Контракт містив арбітражне застереження про виключну 

юрисдикцію ad hoc арбітражу та застосування до спору – Закону Пакистану про 

арбітраж. Керуючись цією нормою, Уряд Пакистану розпочав відповідні 

процесуальні дії щодо ініціювання спору проти інвестора за арбітражною 

процедурою згідно з національним законодавством. Водночас компанія SGS 

направила позов до ІКСІД на підставі ДІД між Швейцарією та Пакистаном, 

який набув чинності через сім років після підписання інвестиційного контракту. 

Обгрутовуючи юрисдикцію Арбітражу ІКСІД, позивач посилався на 

«парасолькове» застереження у ст. 11 ДІД між Швейцарією та Пакистаном 

[121]. 

Арбітраж ІКСІД відхилив аргументи позивача, оскільки не знайшов 

достатніх підстав для того, щоб вважати «парасолькове» застереження таким, 

що «піднімає контрактний спір до рівня спору, який виник в силу МІД» за 

існування чинної норми про вибір суду, яка закріплена у інвестиційному 

контакті і якої повинен дотримуватися Арбітраж ІКСІД [163, п. 161]. Арбітраж 

дійшов висновку, що спір між компанію SGS та Пакистаном виник винятково у 

зв’язку з порушенням інвестиційного контракту, а тому саме ad hoc арбітраж, 

створений згідно з законодавством Пакистану, був компетентним розглядати 

спір [163, п. 161].  
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Водночас Арбітраж ІКСІД підтвердив власну юрисдикцію щодо 

потенційних спорів, які одночасно випливають безпосередньо з положень ДІД 

[163, п. 179-181].  

Таким чином, аналіз трьох зазначених вище рішень свідчить про 

неузгодженість практики ІКСІД щодо тлумачення «парасолькового» 

застереження, розрізнення спорів, що виникають на підставі публічно-правових 

та приватноправових договірних зобов’язань приймаючої держави інвестицій і, 

як наслідок, наявності або відсутності юрисдикції міжнародного арбітражного 

трибуналу щодо спорів, ініційованих у зв’язку з порушенням приватноправових 

договірних зобов’язань приймаючої держави. Справи SGS v. Philippines та SGS 

v. Pakistan демонструють, як один і той самий інвестор, що виступав позивачем 

в обидвох спорах, отримав протилежні рішення щодо тлумачення аналогічних 

за своїм змістом положень двох ДІД, стороною яких є одна і та ж держава.  

1.4.2. Паралельні провадження в межах системи міжнародного 

інвестиційного арбітражу 

Яскравим прикладом, що демонструє можливі негативні наслідки 

паралельних проваджень у межах системи міжнародного інвестиційного 

арбітражу, є спори CME v. Czech Republic та Ronald S. Lauder v. Czech Republic, 

які у науковій літературі згадуються під алегоричною назвою «Великі чеські 

спори» [103, с.132]. Вони розглядалися різними складами арбітрів в арбітражі 

ad hoc за процедурою Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ.  

Обидва спори виникли внаслідок обмежувальної регуляторної політики, 

реалізованої урядом Чеської Республіки і спрямованої на обмеження 

ліцензування у сфері телевізійного мовлення. Спір CME v. Czech Republic був 

ініційований у лютому 2000 року на підставі ДІД між Королівством Нідерланди 

та Чеською Республікою. Позивачем був іноземний інвестор – голландська 

компанія CME, яка володіла акціями у чеській компанії. 

Інший паралельний інвестиційний спір був ініційований раніше, у серпні 

1999 року, Рональдом Лаудером – громадянином США, якому належав 

контрольний пакет акцій у статутному капіталі голландської компанії CME 
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через материнську компанію CME Media Ltd. Вимоги Рональда Лаудера 

ґрунтувалися на положеннях ДІД між США та Чеською Республікою.  

У цьому випадку арбітражні трибунали ухвалили різні рішення із 

діаметрально протилежними наслідками щодо спорів, які базувалися на 

ідентичних позовних вимогах та ідентичних фактичних обставинах [228, с. 10]. 

В обидвох процесах позивачі стверджували про порушення державою-

відповідачем цілої низки зобов'язань: щодо заборони експропріації без 

компенсації; щодо надання інвестиціям справедливого та неупередженого 

режиму; щодо надання інвестиціям повного захисту та безпеки; щодо надання 

інвестиціям режиму, передбаченого міжнародним правом; та щодо утримання 

від перешкоджання здійсненню інвестицій шляхом вжиття невмотивованих або 

дискримінаційних заходів. У справі Ronald S. Lauder v. Czech Republic склад 

арбітрів відхилив позов Рональда Лаудера (за винятком порушення щодо 

утримання від невмотивованих або дискримінаційних заходів) [150, c. 71], тоді 

як у справі CME v. Czech Republic інший склад арбітрів задовольнив усі вимоги 

голландської компанії [43, c. 161].  

Розглядаючи заперечення Чеської Республіки щодо юрисдикції у справі 

CME v. Czech Republic, склад арбітрів вважав за недоцільне брати до уваги 

рішення ad hoc арбітражу, ухваленого на 10 днів раніше на користь Рональда 

Лаудера [32, п. 143], і відмовився застосовувати принцип res judicata [43, пп. 

432, 436]. Аргументи, наведені арбітражним трибуналом на обґрунтування 

такого рішення, розглянуті у наступному підрозділі. 

Ampal-American and others v. Egypt 

Ще одним, порівняно недавнім, прикладом паралельних проваджень у 

межах системи міжнародного інвестиційного арбітражу є низка інвестиційних 

спорів, розпочатих проти Єгипту в інтересах пана Йозефа Маймана. Згідно з 

характеристикою Арбітражу ІКСІД, усі спори є «однаковими за своєю суттю, з 

однаковими доказами та багатьма ідентичними вимогами» [12, п. 328]. 

У контексті цього дослідження слід зосередити увагу на двох основних 

паралельних провадженнях. Перший спір був ініційований в рамках ІКСІД на 
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підставі ДІД між США та Єгиптом американською компанією Ampal-American 

Israel Corporation (Ampal), яка контролюється п. Йозефом Майманом. У 

лютому 2017 року Арбітраж ІКСІД ухвалив рішення на користь позивача [14]. 

Інший міжнародний інвестиційний спір Mr. Yosef Maiman and Others v. Egypt 

був ініційований особисто Йозефом Майманом від власного імені та від імені 

кількох компаній, які входять до контрольованої ним групи компаній (у т.ч. 

дочірніх компаній Ampal) за процедурою Арбітражного регламенту 

ЮНСІТРАЛ відповідно до ДІД між Польщею та Єгиптом. Наразі розгляд 

справи здійснюється Постійною палатою третейського правосуддя. 

 Рішення щодо юрисдикції від 1 грудня 2016 року у спорі Ampal v. Egypt 

становить особливий інтерес у контексті цього дисертаційного дослідження, а 

саме – визначення критеріїв добросовісного форум-шопінгу. Так, у цьому 

рішенні Арбітраж ІКСІД дійшов такого висновку: попри те, що тактика 

позивача у спорі може виглядати як зловживання процесом, ініціювання однією 

і тією ж стороною кількох паралельних проваджень у різних форумах для 

захисту своїх прав не становить зловживання процесом, поки юрисдикція 

одного із форумів не підтвердилася і не «кристалізувалася» [12, п. 331]. У даній 

справі Арбітражний трибунал визнав дії компанії Ampal та інших позивачів 

зловживанням права з того моменту, коли Постійна палата третейського суду 

«сигналізувала» про наявність власної юрисдикції щодо паралельного спору 

Mr. Yosef Maiman and Others v. Egypt. При цьому Арбіраж ІКСІД наголосив, що 

його висновок не свідчить про те, що позивачі діяли недобросовісно на момент 

ініціювання спорів [12, п. 331]. 

Разом з тим Арбітраж ІКСІД не зобов'язав позивачів припинити один із 

паралельних проваджень, а порекомендував їм «вилікувати» зловживання 

процесом, розділивши позовні вимоги, які підлягатимуть подальшому розгляду 

Арбітражем ІКСІД, з одного боку, і Постійною палатою третейського 

правосуддя, з іншого [12, п. 334]. Е. Гаяр (E.Gaillard) вбачає у такому підході 

«невиправдану щедрість». На його думку, Арбітраж ІКСІД мав би спонукати 

позивачів до припинення одного із паралельних проваджень і направлення усіх 
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позовних вимог до розгляду одним форумом [72, c. 9]. На нашу думку, точка 

зору Е. Гаяра є цілком слушною, беручи до уваги ідентичність позовних вимог 

в обидвох спорах, які вкінці-кінців стосуються захисту непрямих інвестицій 

Джозефа Маймана у вигляді корпоративних прав міноритарного акціонера у 

розмірі 12,5% у статутному капіталі компанії East Mediterranean Gas, створеної 

згідно з законодавством Єгипту [12, п. 331].  

Огляд зазначених вище прикладів дозволяє виділити головну відмінність 

між паралельними провадженнями, що виникають у міжнародному 

інвестиційному арбітражі та національних органах з урегулювання спорів, з 

одного боку, та паралельними провадженнями, що виникають у межах системи 

міжнародного інвестиційного арбітражу, з іншого. Така відмінність, на нашу 

думку, полягає у тому, що у першому випадку позивачем в обидвох спорах 

часто є один і той самий інвестор, тоді як в другому випадку позивачами у 

кожному провадженні є різні юридичні або фізичні особи, які пов’язані між 

собою відносинами прямого або опосередкованого контролю. Зазначена 

відмінність підкреслює відповідність запропонованої нами класифікації 

множинних проваджень наявній на сьогодні практиці врегулювання спорів між 

іноземним інвестором і державою. Відповідно до цієї класифікації паралельні 

провадження у межах системи міжнародного інвестиційного арбітражу, будучи 

провадженнями із множинністю форумів (або «горизонтальними» множинними 

провадженнями), також належать до проваджень із множинністю суб’єктів (або 

«вертикальних» множинних проваджень). Натомість паралельні провадження у 

міжнародному інвестиційному арбітражі та національних органах з 

урегулювання інвестиційних спорів, часто характеризуються ідентичністю 

позивачів і, відповідно, належать винятково до «горизонтальних» множинних 

проваджень.  

1.4.3. Паралельні провадження у міжнародному інвестиційному 

арбітражі та інших міжнародних квазі-судових органах 

Цей вид паралельних проваджень має місце тоді, коли одні і ті ж 

економічні відносини є предметом регулювання не тільки міжнародного 
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інвестиційного права, але й інших галузей міжнародного права, і коли певні дії 

держави можуть служити підставою порушення її зобов’язань як у сфері 

захисту інвестицій, так і у сфері захисту прав людини, міжнародної торгівлі, 

охорони навколишнього середовища. Як наслідок, інвестор може розпочати 

інвестиційний спір проти приймаючої держави на підставі відповідного ДІД 

або інвестиційного контракту, одночасно лобіюючи в уряді держави своєї 

національності подання скарги проти приймаючої держави на підставі іншого 

міжнародного договору. В результаті цього виникають паралельні спори, один 

із яких є інвестиційним спором між інвестором і приймаючою державою, а 

інший – міжнародним спором між державою національності інвестора та 

приймаючою державою. 

Прикладом цього виду паралельних проваджень є міжнародний 

інвестиційний спір Corn Product International v. Mexican United States [48] та 

міжнародних торговельний спір Mexico Soft – Drinks [108]. 

Спір Corn Product International v. Mexican United States стосується позову 

американської компанії Corn Product International до Уряду Мексики 

відповідно до положень глави XI НАФТА [115]. Позивачем був виробник 

кукурудзяного сиропу, що використовується як підсолоджувач в освіжаючих 

напоях і конкурував з аналогічними підсолоджувачами з цукрової тростини. 

Позивач через свою мексиканську дочірню компанію володів потужностями з 

виробництва даного виду сиропу в Мексиці. 

Предметом позову став закон Мексики, що встановлював 20-відсотковий 

акцизний податок для підсолоджувачів з кукурудзяного сиропу і звільняв від 

сплати цього податку напої з цукровим підсолоджувачем. Позивач 

стверджував, що Мексика, запровадивши нові дискримінаційні податкові 

правила, порушила, серед іншого, свої зобов’язання щодо національного 

режиму згідно зі ст. 1102(1) НАФТА [48, п. 3]. Інвестиційний спір був 

ініційований у січні 2003 році. 

Водночас у березні 2004 року США ініціювали міжнародний 

торговельний спір у рамках СОТ DS308: Mexico — Tax Measures on Soft Drinks 
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and Other Beverages, який ґрунтувався на тих самих фактичних обставинах. 

США стверджували про порушення Мексикою національного режиму у 

торгівлі товарами, закріпленого у ст. III ГАТТ 1994 року. У березні 2006 року 

Апеляційний орган СОТ ухвалив рішення, у якому підтвердив висновок Групи 

експертів СОТ і визнав акцизний податок на кукурудзяний сироп порушенням 

ст.ст. III:2 та III:4 ГАТТ 1994 року, що не може бути виправданий відповідно до 

статті XX (d) ГАТТ [108, п. 47].  

На момент ухвалення рішення Апеляційним органом СОТ розгляд 

міжнародного інестиційного спору Corn Product International v. Mexican United 

States ще тривав. Інвестор наполягав на тому, що з висновків Апеляційного 

органу СОТ випливало порушення національного режиму ст. 1102(1) НАФТА 

для цілей міжнародного інвестиційного спору. Тому перед Арбітражем ІКСІД 

постало питання, чи брати до уваги аналіз Апеляційного органу СОТ з огляду 

на те, що обидва спори виникли з однакових фактичних обставин і стосувалися 

однакового за своєю суттю зобов’язання. Відмінність полягала лиш у тому, що 

ст. 1102(1) НАФТА закріплювала національний режим щодо інвесторів та 

інвестицій, які перебувають в подібних обставинах, а ст. III ГАТТ – 

національний режим щодо подібних товарів [48, п. 122]. 

Прикладом паралельного провадження, що виникає у міжнародному 

інвестиційному арбітражі та іншому міжнародному квазі-судовому органі є 

також спір Limited Liability Company Amto проти України. Спір був 

ініційований у жовтні 2005 року на підставі ДЕХ і розглядався Арбітражним 

інститутом ТПС. Серед своїх численних аргументів Україна обґрунтовувала 

відсутність юрисдикції Арбітражного трибуналу щодо інвестиційного спору 

тим, що з 2004 року в Європейському суді з прав людини розглядався спір 

проти України, який ґрунтувався на ідентичних фактичних обставинах [104, п. 

26 (i)]. Відповідач наполягав на тому, що Арбітражний трибунал, керуючись 

принципом lis pendens, повинен був припинити провадження або тимчасово 

зупинити його до завершення розгляду спору в Європейському суді з прав 

людини. 



 

 

61 

Перелік паралельних проваджень, які виникають з однакових фактичних 

обставин і одночасно розглядаються міжнародним інвестиційним арбітражем та 

іншим квазі-судовим міжнародним органом, далеко не вичерпується 

зазначеними вище прикладами.  

У науковій літературі паралельні провадження цього виду розглядаються 

як прояв фрагментації міжнародного права [1, с. 1], [133, c. 675]. Вивченню 

цього питання також приділяє увагу Комісія з міжнародного права ООН [67]. 

Аналізуючи приклади паралельних проваджень у рамках СОТ та міжнародного 

інвестиційного арбітражу іноземні та вітчизняні автори навіть наполягають на 

необхідності гармонізованого тлумачення і застосування норм міжнародного 

інвестиційного та міжнародного торговельного права [1, c. 44], [96, c. 170], 

[238, c. 406]. На нашу думку, ця категорія паралельних проваджень безсумнівно 

заслуговує на увагу у контексті теми цієї наукової роботи, однак є предметом 

окремого наукового дослідження у сфері міжнародного публічного права. 

Таким чином, аналіз наведеної вище арбітражної практики дозволяє дійти 

висновку, що існування паралельних проваджень у спорах за участю 

іноземного інвестора можуть виникати на трьох основних рівнях: 1) в 

міжнародному інвестиційному арбітражі та національному (третейському) суді 

приймаючої держави; 2) у межах міжнародного інвестиційного арбітражу та 3) 

у міжнародному інвестиційному арбітражі та іншому міжнародному квазі-

судовому органі. Паралельні провадження першого рівня є наслідком 

закріплення «парасолькових» застережень у тексті ДІД різних держав, яка 

дозволяє арбітражним органами поширювати власну юрисдикцію на спори, що 

виникли у зв’язку з порушенням положень інвестиційного контракту. 

Типовими прикладами паралельних проваджень є «Великі чеські спори» CME 

v. Czech Republic та Ronald S. Lauder v. Czech Republic. Арбітражна практика 

демонструє, що ризики ухвалення конфліктних рішень можливі на обидвох 

рівнях. 

Разом із тим, проаналізовані у цьому дисертаційному дослідженні 

механізми з запобігання паралельним провадженням орієнтовані передусім на 
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спори між іноземним інвестором і державою, а отже – не можуть розглядатися 

як ефективний інструментарій, що враховує усі особливості паралельних 

проваджень, що виникають у міжнародному інвестиційному арбітражі та інших 

міжнародних квазі-судових органах. Тому паралельні провадження третього 

рівня у даному дисертаційному дослідженні детально не розкриваються. 

1.5. Аналіз існуючих механізмів регулювання проваджень із 

множинністю форумів 

Тоді як попередні підрозділи були присвячені з’ясуванню поняття 

міжнародних проваджень між інвестором і державою, а також розкриттю 

особливостей та причин виникнення проваджень із множинністю форумів 

(паралельних проваджень) як виду множинних проваджень, у даному підрозділі 

зосереджено увагу на механізмах, що використовуються у цілях запобігання 

цьому виду множинних проваджень.  

У даному підрозділі здійснено огляд наявних у науковій літературі 

підходів до класифікації таких механізмів та запропоновано власні критерії їх 

класифікації; проаналізовано особливості деяких механізмів з запобігання 

паралельним провадженням; надано оцінку практиці застосування таких 

механізмів та сформульовано пропозиції щодо підвищення ефективності їх 

застосування.  

1.5.1. Підходи до класифікації механізмів регулювання проваджень із 

множинністю форумів 

Аналізуючи наявні у науковій літературі підходи до класифікації 

механізмів, що використовуються арбітражними трибуналами для запобігання 

паралельним провадженням, варто відзначити дослідження Дж. Зарри (G. Zarra) 

та Х. Веланда (H. Wehland). При цьому слід наголосити, що деякі з окреслених 

ними механізмів стосуються як проваджень із множинністю форумів, так і 

проваджень із множинністю суб’єктів. 

Дж.Зарра (G. Zarra) розрізняє дві основні групи механізмів з запобігання 

паралельним провадженням між інвестором і державою [211]: 1) механізми, що 

застосовуються на стадії встановлення юрисдикції міжнародного арбітражного 
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трибуналу щодо спору; та 2) механізми, що застосовуються під час з’ясування 

питання прийнятності (admissibility) позову.  

До першої групи науковець відносить правило «єдиного шляху» (fork-in-

the-road clause), процесуальний механізм консолідації (об’єднання) 

проваджень; положення про відмову від права на позов (waiver, або «no u-turn» 

clause); принцип lis pendens. До другої групи Дж. Зарра відносить принципи 

міжнародного публічного права, а саме – принцип добросовісності (good faith) 

та принципи ne bis in idem як наслідок застосування принципу res judicata. 

Як випливає із обраних науковцем критеріїв, він вважає, що аргументи 

про необхідність запобігання паралельному провадженню в міжнародному 

інвестиційному арбітражі держава-відповідач може представляти як в складі 

своєї аргументації щодо відсутності юрисдикції (lack of jurisdiction), так і в 

обґрунтування неприйнятності позову (the claim is inadmissible). Тому для 

дослідження запропонованої Дж. Заррою класифікації та подальшої оцінки 

ефективності цих механізмів у цілому необхідне розуміння відмінностей між 

питаннями юрисдикції та прийнятності у контексті міжнародних інвестиційних 

спорів. Зупинимося на цих питаннях більш детально. 

Попри те, що міжнародні інвестиційні трибунали часто оперують 

поняттями «юрисдикція» (jurisdiction) та «прийнятність» (admissibility), 

міжнародні інвестиційні договори не надають конкретне визначення поняттям.  

Поняття юрисдикції в міжнародному інвестиційному спорі (передусім з 

огляду на положення Вашингтонської конвенції) розглядаються через призму 

таких головних критерії [233, c. 67]: (i) cуб’єктивний критерій (rationae 

personae), (ii) предметний критерій (ratione materiae), (iii) темпоральний 

(ratione tempore) та консенсуальний – за згодою сторін на передачу спору для 

врегулювання у порядку арбітражу (ratione voluntatis). На нашу думку, до 

зазначеного переліку необхідно додати ще один юрисдикційний критерій – 

критерій виконання обов’язкових процесуальних вимог (prerequisites), якими 

ДІД обумовлює доступ інвестора до процедури врегулювання спору в 

міжнародному інвестиційному арбітражі.  
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Питання ж прийнятності, у свою чергу, виникають після встановлення 

юрисдикції щодо спору і полягають у тому, що арбітражний трибунал вважає 

такий подальший розгляд недоцільним. Найбільш вдале, на нашу думку, 

пояснення відмінностей між питаннями юрисдикції та прийнятності у 

міжнародних інвестиційних спорах було надане професором і арбітром Я. 

Полсононом (J. Paulson). У своїй статті Ян Полсон (J. Paulson) сформулював цю 

відмінність в залежності від об’єкту заперечень держави-відповідача: чи такі 

заперечення націлені на арбітражний трибунал, чи націлені на спір як такий 

[129, c. 616]? Як пояснює Ян Полсон, коли відповідач стверджує, що спір не 

підлягає розгляду конкретним арбітражним трибуналом – такі аргументи 

стосуються питань юрисдикції; коли ж держава-відповідач наполягає, що спір 

не повинен розглядатися жодним форумом взагалі – такі аргументи стосуються 

питань підсудності [129, c. 617].  

Повертаючись до класифікації Дж. Зарри (G. Zarra), зазначимо, що 

дослідник вважає найефективнішими в цілях запобігання паралельним 

провадженням механізми другої групи, – тобто ті, що застосовуються під час 

з’ясування питань прийнятності. При цьому Дж. Зарра (G. Zarra) підкреслює, 

що арбітражний трибунал може і повинен ухвалювати рішення про 

непідсудність спору за наявності паралельного провадження в іншому форумі, 

коли усвідомлює, що подальший розгляд спору суперечитиме 

загальновизнаним принципам міжнародного права [211]. 

Іншу класифікацію механізмів з запобігання паралельним провадженням 

пропонує Х. Веланд (H. Wehland). Його класифікація ґрунтується на 

пріоритетності застосування того чи іншого механізму [205, c. 581]. Автор 

вважає, що кожен випадок паралельних проваджень, у залежності від його 

складності, може бути скоординований на певній стадії за допомогою однієї із 

п’яти груп механізмів, викладених нижче. Якщо паралельні провадження 

«досягають» п'ятої групи і жоден із механізмів цієї групи не допомагає, тоді, на 

думку дослідника, такі провадження не підлягають мезанізмам координації і 

будуть існувати паралельно. 
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Отже, Х. Веланд (H. Wehland) виділяє п’ять груп механізмів [205, С. 581]: 

1) механізми, які регулюють питання юрисдикції – правило «єдиного 

шляху», положення про відмову від права на позов, відвід державного суду з 

непідсудності (anti-suit injunctions); 

2) механізми узгодженої координації – наприклад, консолідація 

(об’єднання) проваджень; 

3) механізми ієрархії (або механізм «вертикального» застосування) – 

співвідношення систем національного та міжнародного права; 

4) механізми хронологічного пріоритету (або механізм «горизонтальної» 

координації) – приниципи lis pendens та res judicata; 

5) механізм загальної координації, серед яких автор відзначає 

необхідність розробки уніфікованих правил і критеріїв для визначення поняття 

«зловживання процесом» та закріплення його заборони у МІД. 

Співставлення зазначених вище класифікаційних підходів дозволяє дійти 

висновку, що в основу класифікації Х. Веланда (H. Wehland) також покладено 

відмежування питань юрисдикції та прийнятності, як і у випадку класифікації 

Дж. Зарри (G. Zarra). Фактично деталізований перелік механізмів перших 

чотирьох груп за класифікацією Х. Веланда може бути віднесений до 

механізмів, що застосовуються на стадії встановлення юрисдикції (згідно з 

класифікацією Джованні Зарри), тоді як механізми останньої, п’ятої, групи 

застосовуються під час з’ясування питань прийнятності.  

Опрацювання наукових досліджень та міжнародної арбітражної практики, 

які в тому чи іншому контексті розглядали різні шляхи запобігання множинним 

(і паралельним зокрема) провадженням, дозволяє виділити шість наявних 

сьогодні механізмів, які, на нашу думку, мають найбільший потенціал 

практичного застосування в контексті запобігання паралельним провадженням 

(тобто провадженням з множинністю форумів) між інвестором і державою. До 

таких механізмів слід віднести правило «єдиного шляху»; положення про 

відмову від права на позов; принцип res judicata; принцип lis pendens; 
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консолідацію (об’єднання) проваджень; та відвід державного суду з 

непідсудності.  

Перш ніж перейти до детального аналізу кожного із цих механізмів, 

вбачається доцільним здійснити їх класифікацію на основі критеріїв, які нами 

пропонуються:  

(a)  за джерелом походження: 

 механізми, закріплені у положеннях МІД (правило «єдиного 

шляху»; положення про відмову від права на позов; консолідація (об’єднання) 

проваджень), та 

  механізми, залучені з інших галузей права (принцип res judicata; 

принцип lis pendens; відвід державного суду з непідсудності); 

(b) за правовим тестом застосування: 

 механізми, що вимагають дотримання умов тривимірної 

ідентичності (правило «єдиного шляху»; принцип res judicata; принцип lis 

pendens), та 

 механізми, які не вимагають дотримання умов тривимірної 

ідентичності (положення про відмову від права на позов; консолідація 

(об’єднання) проваджень; відвід державного суду з непідсудності; 

(c) за видом паралельних проваджень, на запобігання яких механізм 

спрямований: 

 механізми, спрямовані на запобігання паралельним провадженням у 

міжнародному арбітражі та національному судовому органі (правило «єдиного 

шляху»; положення про відмову від права на позов; відвід державного суду з 

непідсудності), та 

 механізми, спрямовані на запобігання паралельним провадженням 

винятково у рамках системи міжнародного інвестиційного арбітражу (принцип 

res judicata; принцип lis pendens; консолідація (об’єднання) проваджень); 

 механізми, здатні запобігати паралельним провадженням на 

обидвох рівнях (правило «єдиного шляху»; положення про відмову від права на 

позов); 
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(d)  за ступенем активності арбітражу та сторін спору:  

 механізми, реалізація яких залежить від процесуальної активності 

арбітражного трибуналу (принцип res judicata; принцип lis pendens; 

консолідація (об’єднання) проваджень; відвід державного суду з 

непідсудності); 

 механізми, реалізація яких залежить від процесуальної активності 

позивача (правило «єдиного шляху»; положення про відмову від права на 

позов); 

 механізми, реалізація яких залежить від процесуальної активності 

обидвох сторін спору (консолідація (об’єднання) проваджень). 

Вважаємо за необхідне наголосити, що з огляду на запропоновану нами 

класифікацію множинних проваджень, зазначені механізми є механізмами 

«горизонтальної дії», тобто спрямованими на визначення пріоритетності між 

різними форумами, компетентними розглядати спір, та координацію їх функцій 

у рамках такого розгляду. 

У відповідних частинах цього підрозділу, викладених нижче, здійснений 

аналіз кожного із зазначених вище механізмів, сформульовані проблемні 

аспекти їх застосування з точки зору специфіки спорів між інвестором і 

державою, а також пропонуються деякі напрямки із удосконалення цих 

механізмів. 

1.5.2. Правило “єдиного шляху” (fork-in-the-road clause) 

Більшість МІД передбачають низку обов’язкових процесуальних вимог, 

які повинен виконати інвестор, перш ніж ініціювати спір у міжнародному 

інвестиційному арбітражі. Серед таких вимог К. Шроер (Ch. Schreuer) виділяє 

[157, c. 231] зобов’язання провести консультації та переговори щодо мирного 

вирішення спору потягом певного періоду; зобов’язання про вичерпання 

національних засобів приймаючої держави щодо врегулювання спору та 

зобов’язання обрати між національним або міжнародним форумом (правило 

«єдиного шляху»). До таких обов’язкових процесуальних вимог також слід 
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додати положення про відмову інвестора від свого права ініціювати спір в 

іншому провадженні (положення про відмову від права на позов).  

Нижче проаналізовані дві з перерахованих обов’язкових вимог – правило 

«єдиного шляху» та положення про відмову від права на позов – оскільки саме 

ці механізми спрямовані на запобігання паралельним провадженням між 

іноземним інвестором і державою. 

Згідно з правилом «єдиного шляху» (англ. – fork-in-the-road clause, лат. – 

electa una via) інвестор повинен визначитися із форумом, компетентним 

розглядати спір, і цей вибір є остаточним після звернення інвестора до 

обраного форуму [157, с. 239]. Лондонський міжнародний третейський суд у 

справі OEPC проти Республіки Еквадор зауважив, що вибір позивача повинен 

бути вільним і позбавленим будь-якого тиску [116]. К. Шроер (Ch. Schreuer), у 

свою чергу, підкреслює, що інвестор, як правило, обирає між національним 

судом приймаючої держави та міжнародним арбітражем, однак кількість 

альтернативних форумів може бути більшою [157, с. 241]. 

Прикладом правила «єдиного шляху» є положення статті VI ДІД між 

Україною та США [213]. При цьому п. 3 статті VI ДІД між Україною та США 

пропонує інвестору на власний вибір розпочати спір в ІКСІД, арбітражі ad hoc 

згідно з Арбітражним регламентом ЮНСІТРАЛ, будь-якій іншій 

постійнодіючій арбітражній установі, або згідно з будь-якими іншими 

арбітражними правилами. Таке положення, що надає у розпорядження 

інвестора цілу низку альтернативних форумів для розгляду спору, деякі 

науковці називають «положенням типу кафетерії» (англ. – ‘cafeteria-style’ 

clause) [103, c. 102]. 

За наявності такої норми в ДІД держава-відповідач може стверджувати, 

що на спір не поширюється юрисдикція інвестиційного арбітражного 

трибуналу з тієї підстави, що інвестор порушив правило «єдиного шляху», 

попередньо ініціювавши спір в іншому форумі. У такому разі арбітражний 

трибунал, як правило, повинен проаналізувати три головні питання: (1) чи 

ініціював інвестор провадження в національному суді приймаючої держави 
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(або іншому альтернативному форумі), перш ніж звернутися до міжнародного 

інвестиційного арбітражу; (2) чи спір між сторонами, який розглядається в 

рамках обох проваджень, є ідентичним; і (3) чи сторони обох спорів є 

ідентичними [157, с. 248]. У випадку стверджувальної відповіді на всі три 

запитання інвестор вважається таким, що уже зробив свій вибір на користь 

іншого форуму, а тому спір не підлягає розгляду в порядку міжнародного 

інвестиційного арбітражу.  

Як свідчить практика міжнародного інвестиційного арбітражу, найбільш 

неоднозначним і невизначеним з-поміж трьох окреслених питань є питання 

ідентичності спору. Позивач у таких випадках заперечує проти ідентичності 

спорів, посилаючись на те, що спір, який розглядається у національному суді, 

виникає на підставі інвестиційного контракту, а спір, ініційований у 

міжнародному інвестиційному арбітражі, ґрунтується на порушенні МІД. Тобто 

склад арбітрів, який розглядає питання відповідності дій інвестора правилу 

«єдиного шляху», передусім повинен дійти висновку щодо доцільності 

розмежування «позову щодо порушень договору» (treaty claim) та «позову 

щодо порушень контракту» (contract claim). 

Донедавна у практиці міжнародного інвестиційного арбітражу (передусім 

в рішеннях Арбітражу ІКСІД) переважала точка зору, що порушення 

інвестиційного контракту і порушення МІД становлять різні правові підстави 

виникнення спорів, а тому такі спори не можуть вважатися ідентичними, навіть 

якщо випливають із однакових фактичних обставин. У 2010 році К. Шроер (Ch. 

Schreuer) підкреслював незмінність та усталеність такої практики [159, c. 79, 

зноска 28], посилаючись на низку рішень Арбітражу ІКСІД, серед яких – 

рішення щодо скасування рішення у справі Vivendi v. Argentina [43, пп. ], CMS 

v. Argentina [44, п. 77-82], Toto v. Libanon [185, п. 214], Occidental v. Ecuador 

[116, п. 63] та інші.  

Першим арбітражним рішенням, у якому арбітражний трибунал дійшов 

висновку про відсутність власної юрисдикції щодо спору у зв’язку з 

недотриманням інвестором правила «єдиного шляху», стало рішення у справі 
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Pantechniki v. Albania [128]. Воно було ухвалене арбітром Я. Полсоном (J. 

Paulson), який розглядав справу одноосібно. Спір був ініційований грецькою 

компанією Pantechniki S.A. Contractors & Engineers, що здійснювала в Албанії 

роботи з будівництва доріг у відповідності з інвестиційним контрактом. У 1997 

році майновим об’єктам іноземного інвестора була завдана шкода внаслідок 

широкомасштабного страйку в Албанії. Після безуспішних переговорів із 

профільним міністерством Албанії щодо відшкодування завданих збитків, 

грецька компанія подала позов до суду Албанії. Отримавши судові рішення, 

якими у задоволенні її позовних вимог було відмовлено, компанія ініціювала у 

2007 році спір в ІКСІД на підставі ДІД між Албанією та Грецією [198].  

У своєму позові інвестор стверджував про порушення Урядом Албанії 

передбачених ДІД зобов’язань про відшкодування збитків, про надання 

справедливого та неупередженого режиму; про надання повного захисту та 

безпеки; про здійснення справедливого правосуддя [128, п. 28]. 

Аналізуючи питання ідентичності спорів у контексті доцільності 

застосування правила «єдиного шляху», закріпленого у ДІД між Албанією та 

Грецією, арбітр Полсон відійшов від усталеного поділу позовів на «публічно-

правові» та «приватноправові» (treaty claim v. contract claim). Натомість він 

розглядав питання ідентичності спорів, виходячи з наявності у них спільної 

«фундаментальної основи» (fundamental basis).  

Вперше доктрина «фундаментальної основи позову» була використана у 

1903 році Американсько-венесуельською спільною комісією у рішенні щодо 

справи Woodruff [82, п. 370] і у подальшому адаптована арбітром Полсоном у 

рішенні щодо Pantechniki v. Albania. Згідно із тлумаченням арбітра Полсона, 

встановлення однакової «фундаментальної основи» виходить за межі простого 

припущення ідентичності фактичних обставин та позовних вимог. Іншими 

словами, спори не мають спільної «фундаментальної основи» у випадку, якщо 

«публічно-правовий позов може існувати самостійно без прив’язки до 

контракту» [128, п. 64]. Арбітр зазначив при цьому, що на однакових 

обставинах справи можуть ґрунтуватися різні позови, тоді як подібність 
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позовних вимог не обов'язково вказує на ідентичність підстав виникнення 

позову [128, п. 62]. 

У результаті розгляду спору Pantechniki v. Albania арбітр Полсон дійшов 

висновку, що вимоги інвестора про відшкодування збитків мали спільну 

фундаментальну основу із позовом, поданим до національних судів Албанії. 

Оскільки інвестор, знаючи про можливість звернутися до ІКСІД, свідомо обрав 

національну судову систему Албанії для врегулювання цього питання, то з 

огляду на правило «єдиного шляху» юрисдикція Арбітражу ІКСІД не 

поширювалася на вимоги інвестора щодо компенсації завданих збитків [128, п. 

67-68]. Разом із тим, арбітр Полсон прийняв до розгляду по суті інші вимоги 

інвестора – щодо надання справедливого та неупередженого режиму; про 

надання повного захисту та безпеки; про здійснення справедливого правосуддя, 

– оскільки не вважав їх такими що мають спільну «фундаментальну основу» зі 

спором у національному суді. 

Аргументація арбітра Полсона була у подальшому використана при 

розгляді спору H&H Enterprises Investments vs. Egypt. У цій справі Арбітражний 

трибунал аналізував дії іноземного інвестора, який до ініціювання спору в 

рамках ІКСІД подав зустрічний позов до Уряду Єгипту у розпочатому в 

національних судах Єгипту судовому провадженні у зв’язку із здійсненою 

експропріацією та порушенням інвестиційного контракту. Посилаючись на 

доктрину «фундаментальної основи позову», Арбітражний трибунал дійшов 

висновку, що інвестор уже зробив вибір на користь національного суду, і, як 

наслідок, з огляду на правило «єдиного шляху» втратив право ініціювати 

міжнародний інвестиційний спір на підставі ДІД між США та Єгиптом [82, п. 

376]. 

Доктрина «фундаментальної основи позову» спричинила безсумнівний 

резонанс в академічних та експертних колах США та Європейського Союзу. 

Деякі автори вважають, що підхід, використаний у рішенні у справі Pantechniki, 

‘скаламутив воду’ у практиці міжнародного інвестиційного арбітражу щодо 

визначення меж між поняттями contract claim та treaty claim [153, с. 14].  
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На нашу думку, до рішення у справі Pantechniki v. Albania правило 

«єдиного шляху» було позбавлене свого першочергового призначення – 

запобігати виникненню паралельним провадженням. Коли розмежування 

позовів ґрунтується винятково на тому, що в одному позові інвестор 

посилається на положення інвестиційного контракту, а в іншому – на 

положення ДІД, таке розмежування є штучним і необґрунтованим. Складно не 

погодитися із арбітром Полсоном у тому, що аргументи інвестора, який 

обґрунтовує попередньою арбітражною практикою необхідність розмежування 

treaty claim від contract claim без врахування «визначальної основи» для таких 

позовів, – це «аргументи, що ґрунтуються на розвішуванні ярликів, а не на 

аналізі» [128, п. 61]. 

На нашу думку, таке формальне розмежування між позовом щодо 

порушення контракту і позовом щодо порушення договору унеможливлює 

застосування правила «єдиного шляху» як такого, а тому – суперечить намірам 

держав, які за взаємною згодою включили відповідне правило у текст МІД з 

метою запобігання множинним провадженням між інвестором і державою. 

Показово, що деякі держави почали закріплювати доктрину «фундаментальної 

основи позову» на рівні міжнародно-правових зобов’язань, наприклад, 

Колумбія – у своєму Типовому ДІД 2017 року [112]. 

Тому доктрину «фундаментальної основи позову» необхідно розглядати 

як головний принцип, що прийшов на заміну закріпленій у попередній 

арбітражній практиці «презумпції неідентичності» спорів, що одночасно 

виникають у зв’язку з порушенням інвестиційного контракту та МІД і 

розглядаються у паралельних провадженнях національного суду та 

міжнародного інвестиційного арбітражу. 

1.5.3. Положення про відмову від права на позов  

Як зазначено вище, до обов’язкових процесуальних вимог ініціювання 

спору, спрямованих на запобігання паралельним провадженням, належать 

також положення про відмову інвестора від права на позов. У англомовній 
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літературі це положення згадується як “waiver provision” або “'no u-turn’ 

clause” [103, C. 102]. 

НАФТА був найпершим міжнародним договором, у якому було 

закріплене це положення. Cт. 1121(2)(b) НАФТА предбачала, що в якості однієї 

з обов’язкових процесуальних передумов для розгляду спору, інвестор був 

зобов’язаний “…відмовитися від свого права ініціювати або продовжувати 

розгляд спору в адміністративному або судовому провадженні згідно з правом 

будь-якої Сторони, або ж у рамках будь-якої іншої процедури урегулювання 

спору стосовно будь-якого заходу, який, на думку інвестора, становить 

порушення цього Договору…” [115].  

На сьогодні чимало МІД містять такі положення [209, c. 29], наприклад, 

ст. 26.2 Типового ДІД США 2012 року [194], ст.10.18 Угоди про вільну 

торгівлю між США, країнами Центральної Америки та Домініканською 

республікою (CAFTA-DR) [174] та ст. 8 (6) ДІД між Мексикою та Кореєю [6]. 

Отже, положення про відмову від позову позбавляє інвестора, який 

звернувся до міжнародного арбітражу на підставі МІД, права ініціювати 

процедуру врегулювання спору в рамках іншого форуму щодо того ж предмету 

спору та з тих же підстав [51]. 

Логіку тлумачення і застосування положення про відмову від права на 

позов можна прослідкувати на прикладі справи Waste Management Inc v. United 

Mexican States (I), яка розглядалася Арбітражним трибуналом у рамках 

Договору НАФТА, а також справи Renco Group Inc v. The Republic of Peru, що 

розглядалася Арбітражем ІКСІД. 

У справі Waste Management проти Мексики (I) американська компанія 

Waste Management, Inc. надала Арбітражному трибуналу письмову відмову у 

відповідності зі статтею 1121 НАФТА, однак поряд із тим розпочала 

арбітражний спір у Мексиці проти місцевих органів влади і два судових 

процеси в національних судах Мексики проти Національного Банку Мексики. У 

зв’язку з цим Арбітражний трибунал НАФТА дійшов висновку, що позивач не 

мав наміру зупиняти розгляд у національних судах, а тому його дії суперечили 
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цілям статті 1121 Угоди НАФТА [203, с. 236]. З огляду на це було ухвалене 

рішення про відсутність юрисдикції Арбітражного трибуналу НАФТА 

розглядати спір [203, с. 239].  

Спір Renco Group v. Peru виник на підставі ДІД між Перу та США. Позов 

інвестора cупроводжувався письмовою заявою про відмову від права на позов 

(у відповідності зі статтею 10.18(2)(b) ДІД). Однак у своїй заяві інвестор 

зазначив, що зберігає за собою право подати позов до іншого уповноваженого 

органу, якщо арбітражний суд відмовить у розгляді справи на підставі 

відсутності юрисдикції щодо спору або непідсудності спору [176, п. 58].  

У Частковому рішенні щодо юрисдикції Арбітраж ІКСІД наголосив: “для 

того, щоб …арбітражна угода вважалася дійсною, відмова позивача від 

позову повинна відповідати як формальному, так і матеріальному критеріям” 

[176, п. 135]. Формальний критерій вимагає, щоб інвестор подав заяву у 

письмовому вигляді у відповідності з вимогами ДІД [176, п. 60]. Що ж 

стосується матеріального критерію, то інвестор повинен «утриматися від 

порушення або продовження провадження у національному суді» [176, п. 142]. 

Навіть якщо відмова від позову задовольняє формальний елемент, однак у 

подальшому інвестор намагається ініціювати спір у національному суді або 

іншому компетентному органі, це, на думку Арбітражу ІКСІД, є підставою для 

відхилення позову в рамках міжнародного інвестиційного спору.  

Таким чином, як випливає із проаналізованої арбітражної практики, за 

наявності положення про відмову від права на позов будь-які спроби інвестора 

розпочати паралельне провадження щодо тотожного або пов’язаних спорів у 

рамках іншого форуму суперечитиме вимогам цього МІД. Однак для того, щоб 

відмова від права на позов дійсно працювала на практиці, положення має мати 

чітке і недвозначне формулювання і, крім того, підтверджуватися подальшими 

діями (і частіше бездіяльністю) інвестора. Іншими словами, заява позивача про 

відмову повинна відповідати як формальному, так і матеріальному критеріям, 

визначеними у Частковому рішенні щодо юрисдикції у справі Renco Group v. 

Peru.  
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Положення про відмову від права на позов зазнало значного розвитку у 

новому підході ЄС до системи врегулювання міжнародних інвестиційних 

cпopiв, що відображений у відповідних главах угод про вільну торгівлю з ЄС, 

Канадою, Сінгапуром, присвячених захисту іноземних інвестицій. Новий підхід 

ЄС у цьому питанні детально проаналізований у Розділі 3. 

Слід звернути увагу на деякі відмінності між положенням про відмову від 

права на позов та правилом «єдиного шляху». Деякі автори, наприклад Ч.Л. Лім 

(C.L. Lim), Дж. Хо (J. Hо) та М. Папарінскіс (M. Paparinskis), вважають 

положення про відмову від права на позов різновидом правила «єдиного 

шляху» [103, с. 102]. Однак, на нашу думку, положення про відмову від права 

на позов та правило «єдиного шляху» є різними механізми, що встановлюють 

процесуальні обмеження для доступу інвестора до процедури розгляду спору в 

міжнародному інвестиційному арбітражі. Вважаємо за доцільне виділити 

основні відмінності між цими механізмами. 

Перша відмінність полягає у різному ступені варіативності. Положення 

про відмову від права на позов не залишає інвестору вибору і зобов’язує його 

використати процедуру інвестиційного арбітражу як єдину можливу для 

врегулювання інвестиційного спору. Натомість правило «єдиного шляху» надає 

у розпорядження позивача кілька альтернативних варіантів, між якими останній 

повинен зробити свій вибір. Тому правило «єдиного шляху» наділяє іноземного 

інвестора більшою свободою дій. 

Друга відмінність, на нашу думку, стосується моменту, яким 

визначається початок дії відповідного механізму. Правило «єдиного шляху» 

починає діяти у момент ініціювання першого провадження, розпочатого в 

обраному інвестором форумі, – незалежно від того, чи розпочате воно в 

національному суді чи міжнародному арбітражі. Натомість положення про 

відмову від права на позов починає діяти тоді, коли інвестор подає позов 

(повідомлення про арбітраж) до міжнародного інвестиційного арбітражу. Якщо 

ДІД встановлює вимогу вичерпання національних засобів судового захисту 

протягом певного періоду, то дія положення про відмову від права на позов на 
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такий період не поширюється, а за наявності належної відмови факт звернення 

до національного суду ніяк не зашкодить інвестору ініціювати міжнародний 

інвестиційний спір після закінчення відведеного періоду. Натомість у випадку 

правила «єдиного шляху» подання інвестором позову до національного суду 

унеможливлює подальше звернення інвестора до міжнародного інвестиційного 

арбітражу. 

Разом із тим, cпільна риса обох положень полягає у їх кінцевому 

призначенні, а саме: вони мають на меті запобігти паралельним провадженням 

щодо розгляду спорів між іноземним інвестором і державою. Згідно із 

класифікацією, запропонованою на початку цього розділу, правило «єдиного 

шляху» та положення про відмову від права на позов здатні запобігти 

виникненню як реальних, так і потенційних множинних проваджень між 

інвестором і державою. 

1.5.4. Принцип res judicata 

Згідно з принципом res judicata (або принципом остаточності рішень 

суду), не підлягає розгляду спір, щодо якого уже було ухвалено судове рішення, 

що набуло законної сили. Принцип res judicata вважається універсальним і 

визнаним принципом права [105, c.421]. Навідмінно від принципу lis pendens, 

який аналізуватиметься нижче, прицип res judicata не може застосовуватися до 

проваджень, які тривають одночасно. 

Згідно з усталеною практикою принцип res judicata повинен 

застосовуватися до спору, який задовольняє «тест тривимірної ідентичності», а 

саме: 1) виникає між тими ж сторонами; 2) з тих же підстав та 3) стосовно того 

ж предмету. Уперше цей тест тривимірної ідентичності (англ. – triple identity 

test) був запроваджений у 1927 р. видатним італійським вченим, суддею 

Постійної палати міжнародного правосуддя Діонісіо Анцелотті [17, п. 7.13].  

Однак дотримання усіх елементів тесту тривимірної ідентичності 

унеможливлює застосування принципу res judicata при розгляді паралельних 

проваджень у міжнародних інвестиційних спорах. Передусім цей висновок 

випливає з особливостей системи міжнародного інвестиційного арбітражу, 
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окреслених у попередньому підрозділі, і підтверджується рішеннями щодо 

“Великих чеських спорів”.  

Так, у справі CME v. Czech Republic Чеська Республіка заперечувала 

проти юрисдикції арбітражного трибуналу щодо спору, посилаючись, серед 

іншого, на обов’язковість арбітражного рішення у спорі Ronald S. Lauder v. 

Czech Republic відповідно до принципу res judicata [42, п. 304]. Арбітражний 

трибунал відхилив аргументи держави, мотивуючи своє рішення тим, що спори 

виникли між різними сторонами (арбітражний трибунал не взяв до уваги 

наявність відносин контролю між Ронадьдом Лаудером та компанією CME 

Czech Republic B.V.) [43, пп. 432], а також виникли з різних підстав (тобто на 

підставі різних ДІД, «які створюють права, що необов’язково є однаковими у 

всіх аспектах») [43, пп. 433]. 

Висновки Арбітражного трибуналу щодо сумнівних перспектив 

принципу res judicata в міжнародному інвестиційному арбітражі дало поштовх 

для ґрунтовних дискусій і наукових досліджень. Деякі дослідники, такі як Х. 

Веланд (H. Wehland) [205, c. 586] та Г. Кауфманн-Колер (G. Kaufmann - Kohler) 

[92, c. 6], не бачать перспективи у застосуванні принципу res judicata до 

паралельних проваджень у міжнародному інвестиційному арбітражі. Інші 

автори навпаки вважають, що цей принцип потребує іншого тлумачення. Лім 

(С.L. Lim), Хо (J. Ho) та Папарінскінс (M. Paparinskins) ставлять під сумнів 

належність тесту тривимірної ідентичності і визнають наявність «гідних 

аргументів» на обґрунтування необхідності більш гнучких критеріїв [103, C. 

136]. На думку Дж. Зарри (G. Zarra), «лібералізація» принципу res judicata 

передусім відповідає інтересам держави-відповідача, оскільки зможе 

забезпечити дотримання принципу ne bis in idem [211]. 

Розділяючи точку зору прихильників більш гнучкого застосування 

принципу res judicata в міжнародних інвестиційних спорах, підкреслимо, що 

недавні рішення Арбітражу ІКСІД у справах RSM and others v. Grenada [152], 

Apotex v. United States [17] та Ampal v. Egypt [13] вказують на позитивні 

зрушення у цьому напрямку.  
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Для переконливості пропонуємо розглянути висновки Арбітражу ІКСІД 

щодо співвідношення рішень у двох спорах між американською компанією 

RSM Production Corporation та Ґренадою (острівною державою у Карибському 

морі). Перший спір RSM Production Corporation v. Grenada був ініційований 

американською компанією у зв’язку з припиненням видачі органами Ґренади 

ліцензій на здійснення геологічної розвідки родовищ нафти і газу. Спір був 

ініційований на підставі інвестиційного контракту від 1996 р., який містив 

арбітражне застереження про передачу спору до Арбітражу ІКСІД [151, п. 8, c. 

5]. Рішення у справі було ухвалене у березні 2009 [151]. 

У січні 2010 року в рамках ІКСІД було ініційоване ще одне провадження 

проти Ґрена ди – RSM and others v. Grenadа – цього разу компанією RSM 

Production Corporation та її трьома акціонерами – на підставі ДІД між США та 

Ґренадою від 1986 р. Дотримуючись логіки рішення щодо CME v. Czech 

Republic, у другому спорі RSM and others v. Grenadа інвестор стверджував про 

відмінність правових підстав виникнення спорів та неоднаковий склад сторін. 

Всупереч запереченням позивача, у рішенні щодо другого спору Арбітраж 

ІКСІД зробив висновок про обов’язковість рішення щодо першого спору [152, 

п. 7.1.5]. При цьому Арбітражний трибунал відхилив аргумент щодо 

неоднакового складу сторін, чітко зазначивши, що акціонери позивача, хоч і 

формально не брали участь у першому спорі, але були прямо зацікавлені у 

розгляді спору [152, п. 7.1.3]. Що стосується ідентичності підстав позову, 

Арбітражний трибунал підкреслив: навіть коли другий (наступний) спір виник з 

інших підстав, це не впливає на обов’язковість для тих самих сторін або 

пов’язаних із ними осіб рішення, яким у попередньому спорі було встановлено 

факт або визначено права [152, п. 7.1.3]. Зазначені висновки у справі RSM and 

others v. Grenadа лягли в основу рішення щодо Apotex v. United States у частині 

застосування принипу res judicata [17, пп. 7.38, 7.59]. Недавня практика ІКСІД 

дає підстави дійти висновку, що у подальшому при оцінці арбітрами сфери 

застосування принципу res judicata переважатиме зміст, а не форма. 
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Таким чином, принцип res judicata – один із визнаних доктриною і 

практикою принципів права, який забезпечує сталість і передбачуваність 

судових рішень. Однак у контексті запобігання паралельним провадженням між 

іноземним інвестором і державою принцип res judicata довго вважався 

неефективним. Недавня арбітражна практика ІКСІД продемонструвала 

готовність арбітражних трибуналів переглянути підходи до «тесту тривимірної 

ідентичності», що покладний в основу тлумачення принципу res judicata, та 

розробити більш гнучкі критерії. Новий підхід передбачає адаптацію тесту 

тривимірної ідентичності до особливостей міжнародного інвестиційного 

арбітражу, до сучасної структури корпоративних відносин і глобальних бізнес-

трансакцій між суб’єктами господарювання. Конкретні пропозиції щодо 

напрямків реформування зазначеного принципу наведені нижче. 

1.5.5. Принцип lis alibi pendens 

Принцип lis alibi pendens є одним із найбільш поширених процесуальних 

правил, що регулює питання визначення підсудності щодо спорів, які 

перебувають одночасно у кількох паралельних провадженнях. У перекладі з 

латини lis alibi pendens означає «спір, який розглядається ще десь в іншому 

місці» [269, c. 112]. Згідно з принципом lis alibi pendens наявність судового 

процесу щодо ідентичного спору у двох різних судах є підставою для 

зупинення провадження судом, який розпочав провадження пізніше, до тих пір, 

поки не буде встановлена підсудність справи суду, який прийняв позов до 

розгляду першим [269, c. 112].  

Принцип lis alibi pendens базується на правилі прямого хронологічного 

пріоритету [92, c. 8], і саме часовий фактор є вирішальним при визначенні суду, 

компетентного розглядати спір. Саме тому у наукових працях з міжнародного 

цивільного процесу та міжнародного приватного права в контексті 

застосування принципу lis pendens часто використовується усталений вираз 

«конкуренція юрисдикцій» [234, с. 337; 235, с. 152]. Беручи початок із 

континентальної правової системи, принцип lis alibi pendens наразі широко 

застосовується для регулювання транскордонних паралельних проваджень у 
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цивільних та торговельних спорах. Цей принцип був закріплений у ст. 21 

Брюссельської конвенції про підсудність та виконання судових рішень у 

цивільних та комерційних справах 1968 року [31] і сьогодні передбачений у ст. 

29 чинного Регламенту ЄС 1215/2012 про юрисдикцію, визнання та виконання 

рішень у цивільних і торговельних справах [141].  

Застосування принципу lis pendens також передбачене частиною другою 

статті 75 Закону України «Про міжнародне приватне право»: “Суд [України] 

відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо у суді чи іншому 

юрисдикційному органі іноземної держави є справа із спору між тими самими 

сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав” [244]. 

Принцип lis pendens закріплений також як одна з підстав залишення 

позову без розгляду згідно з п.11 частини першої статті 257 Цивільного 

процесуального кодексу України: “1. Суд постановляє ухвалу про залишення 

позову без розгляду, якщо: […] 11) після відкриття провадження судом 

встановлено, що позивачем подано до цього самого суду інший позов (позови) 

до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з 

однакових підстав і щодо такого позову (позовів) на час вирішення питання 

про відкриття провадження у справі, що розглядається, не постановлена 

ухвала про відкриття або відмову у відкритті провадження у справі, 

повернення позовної заяви або залишення позову без розгляду; […]” [267].  

Разом з тим, країни загальної сиcтеми права надають перевагу доктрині 

forum non-convenience, і у цьому випадку факт іcнування діючих паралельних 

проваджень, одне з яких було розпочате раніше іншого, не розглядається 

судами як обов’язкова підстава зупинення провадження, а береться до уваги 

лише як один із факторів для сукупної оцінки судом доцільності такого 

зупинення [58]. 

Попри свою популярність у практиці національних судів (особливо в 

державах континентальної правової системи), принцип lis pendens не належить 

до універсальних принципів міжнародного права. У своїх рішеннях другої 

половини 1920-х – початку 1930-х рр. Постійна палата міжнародного 
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правосуддя скептично оцінює перспективи застосування принцип lis pendens до 

міжнародно-публічних спорів за відсутності спеціального договору між 

державами про застосування такого цього принципу [35]. Така ж точка зору 

переважає у сучасних наукових дослідженнях [205, c. 586]. 

Не можна, однак, оминути увагою той факт, що Асоціація міжнародного 

права у своєму фінальному звіті 2006 року «Lis pendens та Арбітраж» 

рекомендувала застосовувати принцип lis pendens до паралельних проваджень, 

що прийняті до розгляду різними складами арбітрів [83, п. 4.47]. 

Що стосується паралельних проваджень, які існують у міжнародному 

комерційному арбітражі та національному суді, єдиним міжнародно-правовим 

документом, який регулює це питання, є Європейської конвенції про 

зовнішньоторговельний арбітраж [268, с. 170]. Зокрема, ст. VI (3) цієї конвенції 

[216] закріплює пріоритет арбітражного розгляду, який почався раніше, над 

судовим розглядом у національному суді і виключає можливість втручання 

державного суду у вирішення арбітражем спору по суті шляхом прийняття до 

свого розгляду як позову з того ж предмету спору, так і з питань дійсності 

арбітражної угоди [268, с. 170]. 

Разом із тим, у випадку спорів між інвестором і державою принцип lis 

pendens не розглядається як ефективний механізм запобігання паралельним 

провадженням [72, c. 13]. Пов’язано це з тим, що принцип lis pendens, як і 

принцип res judicata, застосовується тільки у тому випадку, якщо спір у 

паралельному провадженні задовольняє тест тривимірної ідентичності щодо 

сторін, предмету і підстав спору. Принципи lis pendens та res judicata справді 

перебувають у тісному взаємозв’язку, що вдало охарактеризований у цитаті 

швецького науковця Л. Палссона (L. Palsson): «res judicata вступає в гру там, де 

завершується дія lis pendens» [127, c. 68], [30, c. 15].  

Оцінка ефективності застосування принципу lis pendens до паралельних 

проваджень у рамках міжнародного інвестиційного арбітражу була надана 

арбітражним трибуналом у справі Lauder v. Czech Republic. У відповідь на 

аргумент Уряду Чеської республіки про необхідність зупинити провадження у 
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справі Лаудера з огляду на розпочате провадження в ad hoc арбітражі за 

позовом компанії CME, Арбітражний трибунал дійшов висновку про 

незастосування принципу lis alibi pendens, оскільки спори Lauder v. Czech 

Republic та CME v. Czech Republic не задовольняли вимоги щодо ідентичності 

сторін і підстав позовів у обидвох провадженнях [150, п. 171]. Наголошуючи на 

відокремленості обидвох проваджень у зв’язку з відмінністю правових підстав 

виникнення спору, Арбітражний трибунал підкреслив, що «… не існує жодної 

можливості того, що будь-який інший суд або арбітражний орган на противагу 

рішенню цього Арбітражу ухвалить рішення подібного або протилежного 

змісту щодо наявності або відсутності порушення цього міжнародного 

договору (маючи на увазі ДІД між США та Чеською Республікою – прим. 

Кривецька О.В.)…» [150, п. 171]. У той же час арбітражний орган допустив 

можливість ухвалення конфліктного рішення за результатами розгляду справи 

CME v. Czech Republic щодо можливого порушення ДІД між Чеською 

Республікою і Королівством Нідерланди [150, п. 171]. 

Висновки арбітражного трибуналу у спорі Lauder v. Czech Republic – 

головний аргумент скептиків, які вважають безперспективним застосування 

принципу lis pendens до спорів між іноземним інвестором і державою. На нашу 

думку, така точка зору не відповідає сучасним особливостям розвитку 

міжнародного інвестиційного арбітражу. На сьогодні склалася парадоксальна 

ситуація, коли дотримання арбітражними трибуналами жорстких критеріїв 

«тесту тривимірної ідентичності» позбавляє принцип lis pendens своєї 

практичної цінності як механізму з урегулювання паралельних проваджень.  

Таким чином, застосування принципів res judicata та lis pendens у спорах 

між інвестором і державою можливе тільки після реформування «тесту 

тривимірної ідентичності». На нашу думку, більш гнучкого підходу потребує 

практика щодо визначення ідентичності сторін та ідентичності підстав спору. 

Для цього вважаємо за доцільне запропонувати такі критерії: 
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1) у якості альтернативи ідентичності сторін пропонуємо критерій 

пов’язаності позивачів відносинами контролю та/або наявності особи, прямо 

або опосередковано зацікавленої у розгляді обидвох проваджень; 

2) у якості альтернативи ідентичності підстав пропонуємо критерій 

аналогічності позовних вимог. Міжнародні інвестиційні договори закріплюють 

аналогічні за своїм змістом правові гарантії захисту іноземних інвестицій та 

інвесторів. З цього випливає, наприклад, що висновок арбітражного трибуналу 

щодо порушення положень одного ДІД про заборону свавільної експропріації 

(або відсутності такого порушення) доцільно розглядати як обов’язкове 

рішення в рамках розгляду вимог про експропріацію, які виникають із тих 

самих фактичних обставин у рамках іншого провадження на підставі іншого 

ДІД за позовом того ж інвестора або пов’язаних із ним сторін; 

3) щодо застосування принципу res judicata та lis pendens у випадку 

паралельних (послідовних) проваджень у національному суді приймаючої 

сторони та міжнародному інвестиційному арбітражі, пропонуємо критично 

аналізувати доцільність розмежування приватноправових і публічноправових 

підстав для спору. 

У цьому випадку можливі два варіанти розвитку подій: якщо інвестор 

обґрунтовує порушення ДІД ідентичними обставинами та доказами, якими 

обґрунтовував порушення інвестиційного контракту у попередньому 

провадженні – це чітко вказує на de facto ідентичність підcтав позову в обидвох 

провадженнях; якщо ж при обґрунтуванні позовних вимог у випадку одного з 

проваджень інвестор посилається на частину доказів та обставин, якими 

обґрунтовує свої вимоги в іншому провадженні – вважаємо за доцільне 

керуватися доктриною «фундаментальної основи позову» у відповідності 

рішенням у справі Pantechniki v. Albania.  

У випадку res judicata доктрина «фундаментальної основи позову» 

дозволить об’єктивно визначити, чи має ухвалене раніше рішення (або окремі 

висновки його резолютивної чи мотивувальної частини) обов’язкову силу для 

цілей провадження, що розглядається іншим форумом між тими самими або 
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пов’язаними особами. У випадку lis pendens доктрина «фундаментальної 

основи позову» дозволить об’єктивно визначити, чи існують підстави для 

зупинення провадження щодо позову, який має спільну фундаментальну основу 

зі спором, раніше прийнятим до розгляду іншим форумом; і в разі існування 

таких підстав – визначитися з необхідністю зупинення розгляду усіх позовних 

вимог чи окремих з них. 

Насамкінець зазначимо, що у розширенні можливостей застосування 

принципів res judicata і lis pendens зацікавлені передусім держави, а не 

інвестори. Протягом останніх років набула поширення практика укладення МІД 

між розвиненими країнами. Якщо раніше позови іноземних інвесторів були 

спрямовані переважно проти країн, що розвиваються, то сьогодні зростає 

імовірність виникнення міжнародних інвестиційних спорів проти розвинених 

країн. Це, на нашу думку, пояснює активну позицію ЄС та його торговельних 

партнерів щодо пошуку більш гнучких підходів до тлумачення і застосування 

принципів res judicata і lis pendens у міжнародних спорах між інвестором і 

державою. Детальному аналізу цих підходів присвячений Розділ III цього 

дисертаційного дослідження. 

1.5.6. Консолідація (об’єднання) проваджень 

Консолідація (або об’єднання) в міжнародному інвестиційному арбітражі 

– це процесуальна дія, за допомогою якої арбітражний трибунал об’єднує два 

або більше проваджень, у результаті чого розгляд усіх позовних вимог за 

участю сторін об’єднаних спорів здійснюється в єдиному провадженні [207, c. 

226]. У міжнародному інвестиційному арбітражі розрізняють два види 

консолідації: (i) консолідація strictu sensu, яка здійснюється на підставі, згідно з 

процедурою та у відповідності із положеннями МІД і має наслідком ухвалення 

одного рішення за результатом розгляду усіх позовних вимог в рамках 

об’єднаного провадження; та (ii) de facto консолідація, тобто неврегульована 

МІД процедура, яка передбачає розгляд кількох спорів ідентичним складом 

арбітрів, який ухвалює окремі рішення за результатами розгляду кожного спору 

[207, c. 222]. У випадку консолідації strictu sensu об’єднанню підлягають спори, 
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що виникають на підставі одного і того ж МІД, тоді як de facto консолідація 

забезпечує узгоджений розгляд спорів, що виникають на підставі різних 

договорів і розглядаються у рамках окремих проваджень. 

Першим міжнародним договором, який передбачив можливість 

об’єднання спорів у рамках міжнародного інвестиційного арбітражу, був 

Договір НАФТА [115]. Згідно зі ст. 1126.2 (a) НАФТА Арбітражний трибунал 

може об’єднати два або більше спори у одне провадження за умови дотримання 

таких вимог: по-перше, позови повинні бути подані у відповідності із 

процесуальними вимогами ст. 1120 Договору НАФТА; по-друге, у спорах, що 

підлягають об’єднанню, повинні співпадати більшість питань права та факту 

(“have a question of law or fact in common”); по-третє, поширення юрисдикції 

арбітражного трибуналу на всі об’єднані спори повинно відповідати 

справедливому та ефективному їх урегулюванню; і, по-четверте, усі сторони 

провадження повинні надали свої аргументи щодо доцільності такого 

об’єднання [115].  

Механізм об’єднання спорів між інвестором і державою закріплений 

також у ст. 33 Типового ДІД США 2012 р. [194] та ст. 32 Типового ДІД Канади 

[34], у ст. 9.28 TPP [41], ст. 8.43 CETA [47] та ст. 27 проекту TTIP [186]. 

З метою з’ясування особливостей процедури об’єднання міжнародних 

інвестиційних спорів та визначення відмінностей між консолідацією strictu 

sensu та de facto консолідацією, розглянемо приклади з арбітражної практики.  

Приклад 1. “Спори про кукурудзяні сиропи” проти Мексики. Перша 

консолідація strictu sensu на підставі ст. 1126 НАФТА відбулася за запитом 

Уряду Мексики під час розгляду справи Corn Products International, Inc. v. 

United Mexican States та справи Archer Daniels Midland Company and Tate and 

Lyle Ingredients Americas, Inc. v. United Mexican States [207, c. 231].  

У своєму рішенні Арбітраж щодо консолідації (англ. – Consolidation 

Tribunal) відмовив у об’єднанні спорів попри те, що позови ґрунтувалися на 

спільних фактичних обставинах і стосувалися пов’язаних позовних вимог. 

Арбітраж аргументував своє рішення тим, що, по-перше, позивачі перебували у 
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прямих конкурентних відносинах між собою, що б вимагало від арбітражного 

трибуналу під час розгляду спору по суті вжиття низки комплексних заходів 

для забезпечення конфіденційності розгляду [121]. 

Приклад 2. “Спори щодо необробленої деревини” проти США. У березні 

2005 року США подали запит до Арбітражу ІКСІД про об’єднання на підставі 

ст. 1126 НАФТА трьох спорів, ініційованих канадськими компаніями проти 

США у рамках так званих “спорів щодо деревини” (the Softwood lumber” cases) 

[207, c. 235], розпочатих у зв’язку із застосуванням США антидемпінгових та 

компенсаційних заходів щодо імпорту хвойних пиломатеріалів походженням із 

Канади. Арбітраж щодо консолідації погодився об’єднати спори після того, як 

проаналізував їх відповідність чотирьом критеріям ст. 1126(2) НАФТА. При 

ухваленні рішення щодо доцільності об’єднання також були взяті до уваги такі 

фактори як уникнення конфліктних рішень та уникнення правового аналізу 

питань, які один одного дублювали [122].  

Описані вище приклади ілюструють механізм консолідації strictu sensu. 

Тепер розглянемо приклади de facto консолідації із практики ІКСІД.  

Спори Salini v. Morocco [154] та R.F.C.C. v. Morocco [148] виникли на 

підставі однакових фактичних обставин та базувалися на положеннях ДІД між 

Італією та Марокко. Розгляд спорів здійснювався в окремих провадженнях 

одним і тим же складом арбітрів. Завдяки цьому кінцеві рішення щодо суті 

кожного спору повністю узгоджувалися між собою. 

Справи Sempra v. Argentina [168] та Camuzzi v. Argentina [33] були 

одночасно ініційовані мажоритарним (Camuzzi International, S.A.) та 

міноритарним (Sempra Energy International) акціонерами, яким належали акції у 

двох аргентинських газорозподільних компаніях. Позивачі звернулися до 

міжнародного інвестиційного арбітражу незалежно один від одного. Позовні 

вимоги міноритарного акціонера ґрунтувалися на порушеннях ДІД між 

Аргентиною і США, а позовні вимоги мажоритарного акціонера – y 

трьохсторонньому інвестиційному договорі між Аргентиною, Бельгією та 

Люксембургом. Позивачі домовилися, що обидва спори будуть розглядатися 
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ідентичним складом арбітрів. Зовсім інша ситуація склалася при розгляді справ 

СMS v. Argentina та Total v. Argentina, сторони яких не погодилися на de facto 

консолідацію. У результаті розгляду цих справ по суті арбітражні трибунали 

дійшли до висновків, що суперечили одне одному [211, c. 11]. 

Як свідчить аналіз наукових досліджень і відповідної арбітражної 

практики, консолідація (об’єднання) проваджень як процесуальний механізм не 

позбавлена недоліків. 

 De facto консолідація зазнає критики, оскільки жодним чином не 

гарантує сторонам раціональний розподіл та економію ресурсів, не позбавляє 

сторони від обов’язку доказування в рамках кожного окремого провадження та 

не спрощує процес ухвалення рішень [91, c. 75].  

Щодо консолідації strictu sensu науковці та практики виділяють такі 

недоліки: (і) загроза для конфіденційності розгляду та поширення інформації, 

яка становить комерційну таємницю в рамках об’єднаного провадження [122, п. 

147]; 

(ii) ризик здійснення неправильного аналізу та ухвалення неправильних 

висновків по суті спору з боку арбітражного трибуналу внаслідок ускладнення 

процесу розгляду в рамках об’єднаного провадження [79, c.135];  

(iii) додаткові фінансові витрати, пов'язані з розглядом запиту про 

консолідацію [207, c. 238] [29, c. 222];  

(iv) незацікавленість самих інвесторів у консолідації проваджень [211];  

(v) складність процедури консолідації [91, c. 96].  

Вважаємо за необхідне більш детально розглянути питання, пов’язані зі 

складністю процедури консолідації. Як правило, положення про консолідацію, 

закріплені в МІД, передбачають створення нового складу арбітрів, який 

аналізуватиме питання доцільності консолідації позовів і в подальшому 

розглядатиме новий об'єднаний спір по суті. Натомість компетенція першого 

складу арбітрів щодо спору припиняється в разі ухвалення другим складом 

арбітрів позитивного рішення щодо консолідації. Деякі науковці вбачають у 

цьому ризик упередженості нового складу арбітрів, які розглядають питання 
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щодо консолідації і є зацікавленими у об'єднанні позовів як із професійних, так 

і з фінансових міркувань [91, c. 96]. 

Зазначене вище дозволяє дійти висновку, що спільною ознакою 

консолідації strictu sensu та de facto є їх спрямованість на ухвалення узгоджених 

рішень щодо ідентичних або пов’язаних питань факту чи права. Окрім того, 

консолідація проваджень (як strictu sensu, так і de facto) не передбачає 

дотримання тривимірної ідентичності спору для доведення доцільності такої 

консолідації. При цьому консолідація strictu sensu має на меті уніфікацію 

процедури розгляду спору та усунення паралельних проваджень щодо 

пов’язаних спорів. De facto консолідація, у свою чергу, не запобігає існуванню 

паралельних проваджень, але мінімізує їх негативні наслідки за рахунок 

забезпечення узгодженого розгляду спору ідентичним складом арбітрів. 

Разом із тим механізм консолідації strictu sensu, що був характерний 

переважно інвестиційним спорам в рамках НАФТА, фактично не 

використовується сторонами в ході розгляду спорів, що виникають на підстав 

інших МІД. Це дозволяє зробити висновок про досить обмежену практичну 

цінність консолідації strictu sensu як механізму з запобігання паралельним 

провадженням. У випадку консолідації de facto – ситуація інша. Арбітражні 

трибунали, як правило, розглядають de facto консолідацію як дієвий спосіб 

уникнути конфліктних рішень.  

Більше того, відмова держави-відповідача об’єднати спори шляхом de 

facto консолідації може вплинути на висновки арбітражного трибуналу щодо 

аргументів відповідача, коли держава-відповідач обґрунтовує свої заперечення 

проти юрисдикції необхідністю уникнення паралельного провадження в 

іншому форумі. Наприклад, у справі CME v. Czech Republiс арбітражний 

трибунал зазначив, що Чеська республіка відмовилася від свого права 

посилатися на принципи lis pendens або res judicata, оскільки відмовилася від 

пропозиції Рональда Лаудера об’єднати арбітражні провадження [43, п. 428-

431]. На особливу увагу заслуговує ще один параграф арбітражного рішення у 

справі CME, а саме: навіть якби рішення у справі Lauder v. Czech Republiс з 
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огляду принцип res judicata мало преюдиційну силу для арбітражу у спорі CME 

v. Czech Republiс, «Чеська республіка втратила право посилатися на цей 

аргумент, оскільки відмовилася від будь-яких пропозицій позивача 

скоординувати обидва провадження» [43, п. 430].  

З цього випливає висновок, що шанси держави-відповідача на успішне 

використання у арбітражному спорі принципів res judicata, lis pendens та інших 

механізмів з запобігання паралельним провадженням залежать від готовності 

держави-відповідача на de facto консолідацію таких паралельних проваджень. 

1.5.7. Відвід державного суду з непідсудності (“anti-suit injunctions”) 

Останній механізм, який пропонується розглянути, – це процесуальний 

інститут, який притаманний передусім міжнародному комерційному арбітражу 

і передбачає низку процесуальних дій, спрямованих на забезпечення виконання 

арбітражної угоди та запобігання виникненню паралельного провадження у 

державному суді щодо спору, який сторони підпорядкували міжнародному 

комерційному арбітражу відповідно до чинної арбітражої угоди. В англійській 

мові цей процесуальний інститут має назву anti-suit injunctions [29, с. 64]. В 

українській науковій літературі цей механізм перекладається як відвід 

державного суду з непідсудності [268, с. 139]. У російськомовній науковій 

літературі зустрічається термін анти-исковые обеспечительные меры [272, с. 

221]. 

У контексті теми цього дисертаційного дослідження вважаємо за 

доцільне з’ясувати особливості та правові засади застосування відводу з 

державного суду з непідсудності у відносинах між державними та 

третейськими судами у сфері міжнародного комерційного арбітражу, а також 

визначити доцільність і можливі форми застосування цього механізму з метою 

запобігання паралельним провадженням між іноземним інвестором і державою.  

Г. Цірат визначає відвід державного суду з непідсудності як 

процесуальний інститут, тобто сукупність процесуальних норм, які регулюють 

вирішення питання підсудності певного спору державному суду з огляду на 

арбітражну угоду та встановлення факту наявності, дійсності та виконуваності 
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такої арбітражної угоди [268, с. 141]. Окрім того, Г. Цірат розглядає відвід 

державного суду з непідсудності як процесуальний документ сторони спору – 

тобто заяву сторони арбітражної угоди, що може бути подана до державного 

суду, в якому порушено справу за позовом іншої сторони арбітражної угоди. 

Положення про відвід державного суду з непідсудності на користь 

арбітражного розгляду (або “anti-suit injunctions”), закріплені у статті II (3) 

Нью-Йоркської конвенції 1958 р. [236], статті V Європейської конвенції про 

зовнішньоторговельний арбітраж [223], статті 8.1 Закону України «Про 

міжнародний комерційний арбітраж» [241], законах інших Німеччини, Австрії 

та інших країн [268, с. 143]. 

Для прикладу наведемо положення статті II (3) Нью-Йоркської конвенції 

1958 р.: “Суд Договірної Держави, якщо до нього надходить позов з питання, 

щодо якого сторони уклали угоду, передбачену цією статтею, повинен, на 

прохання однієї з сторін, направити сторони в арбітраж, якщо не визнає, що 

згадана угода є недійсною, втратила чинність або не може бути виконана. 

[…]” [236]. 

Г. Борн, у свою чергу, розглядає anti-suit injunctions не як процесуальний 

документ сторони, а як процесуальний документ державного суду, який 

зобов’язує сторону арбітражної угоди утриматися від ініціювання в іноземному 

державному суді розгляду спору, підпорядкованого арбітражній угоді [29, с. 

64]. При цьому Г. Борн наголошує, що такий процесуальний документ 

адресується саме стороні арбітражної угоди, а не іноземному суду. 

Застосування anti-suit injunctions як процесуального документу суду 

характерне країнам загальної системи права, передусім, воно застосовується 

англійськими судами Англії, Канади, Сінгапуру, Бермуд та Австралії [29, c. 65]. 

Серед держав континентальної системи права прихильниками відводу 

державного суду з непідсудності на користь арбітражного розгляду є суди 

Швейцарії. Н.Ерк (N. Erk) однак зауважує, що швейцарські національні суди не 

здійснюють жодних процесуальних дій з метою схиляння сторони до 

врегулювання спору у порядку арбітражу [58]. Швейцарські суди «пасивно» 
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відхиляють власну юрисдикцію щодо спору, підпорядкованого чинній 

арбітражній угоді. Така ж позиція закріплена у ст. 226.1 (7) Господарського 

процесуального кодексу України [219]. 

Держави-члени ЄС, за винятком Франції та Великобританії, не 

підтримують практику видання anti-suit injunctions як процесуального 

документу суду. Більше того, Рішенням від 10 лютого 2009 року Allianz SpA et 

al. v West Tankers Inc [88] Європейський суд справедливості (Велика палата) 

постановив, що суди ЄС, зобов’язуючи сторону утриматися на користь 

арбітражного розгляду від уже розпочатого розгляду в суді іншої держави-

члена ЄС, порушували положення чинного на момент ухвалення рішення 

Регламенту № 44/2001 Ради ЄС про юрисдикцію, визнання і виконання судових 

рішень у цивільних і комерційних справах [227, с. 108]. 

Ще раніше, 27 квітня 2004 року, Європейський суд справедливості у 

рішенні у справі Turner v Gruvet (справа C-159/02) визнав “anti-suit injunctions” 

як процесуальний документ суду таким, що суперечать праву ЄС [87]. Для 

англійських суддів ці два рішення зумовили конфлікт між зобов’язаннями 

Великобританії згідно із Нью-Йоркською конвенцією 1958 р., з одного боку, та 

правом ЄС, з іншого [199, c. 304].  

Навідмінно від міжнародного комерційного арбітражу в міжнародному 

інвестиційному арбітражі відсутній правовий механізм, аналогічний інституту 

відводу державного суду з непідсудності. Повертаючись до теми 

дисертаційного дослідження, вважаємо за необхідне з’ясувати, чи наділені 

міжнародні інвестиційні арбітражні трибунали повноваженнями заборонити 

одній зі сторін ініціювати спір в національному суді приймаючої держави або 

подовжити участь у такому спорі – в інтересах запобігання паралельним 

провадженням між інвестором і державою. 

Науковці розглядають процесуальну вимогу арбітражного трибуналу про 

відвід державного суду з непідсудності як один із видів забезпечувальних 

заходів. Така точка закріпилася у працях Е. Гаяра [70, зноска 7, с. 236]; Л. Леві 

[101]; К. Шроера [159, c. 84]; А. Алєксєєва, C. Войтовича, Д. Грищенка та О. 
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Шевчука [233, с. 51-52] та інших [199, c. 308], а також підтверджується на 

практиці. 

Право на вжиття арбітражним трибуналом забезпечувальних заходів 

закріплене у ст. 26 Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ [213], ст. 37 

Арбітражного регламенту Арбітражного інституту ТПС 2017 р. [18], ст. 47 

Вашингтонської конвенції [224]. 

У ЄС, наприклад, право арбітражного трибуналу видавати процесуальні 

документи про відвід державного суду з непідсудності було підтверджене 

рішенням Європейського суду справедливості у справі Gazprom v. Lithuania (C-

536/13) від 13 травня 2015 року щодо “anti-suit injunctions”, виданих 

Арбітражним інститутом ТПС [89, п. 44]. 

Що стосується Арбітражу ІКСІД, то у ст. 47 Вашингтонської конвенції 

1965 р. зазначено: «Якщо Сторони не домовились про інше, Арбітраж вправі, 

якщо вважатиме за необхідне в зв'язку з обставинами справи, рекомендувати 

сторонам додаткові заходи, спрямовані на забезпечення прав кожної з зі 

сторін» [224].  

Деякі автори, наприклад, К. Карамеус (K. Kerameus) пропонують 

посилити статтю 47 Вашингтонської конвенції і зробити такі рекомендації 

обов’язковими для сторін [94]. Слід однак зазначити, що «рекомендації», надані 

Арбітражем ІКСІД на підставі статті 47 Вашингтонської конвенції, де-факто 

мають обов’язкову силу для сторін спору, і це підтверджується низкою рішень 

Арбітражу ІКСІД [103, c. 187-192]. Такі повноваження дають змогу Арбітражу 

ІКСІД вживати заходи для запобігання розгляду спору у державному суді 

приймаючої держави. Цілком логічно, що саме іноземний інвестор є стороною, 

на прохання і в інтересах якої такі заходи здійснюються. 

Під час розгляду SGS v. Pakistan Верховний суд Пакистану видав наказ 

про заборону інвестору на звернення до міжнародного інвестиційного 

арбітражу. Однак Арбітраж ІКСІД не тільки продовжив розгляд справи, але 

зобов’язав Уряд Пакистану повідомити пакистанський суд про стан розгляду 

міжнародного інвестиційного спору і про обов’язок Арбітражу ІКСІД 
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визначити власну юрисдикції щодо спору [163, п. 213, зноска 3]. Більше того, 

Арбітраж ІКСІД в рамках здійснення своїх повноважень на підставі статті 47 

Вашингтонської конвенції видав Наказ щодо процедури № 2 [163, c. 305], яким 

по суті зобов’язав Уряд Пакистану як відповідача у спорі утриматися від 

продовження паралельного провадження в пакистанському арбітражному суді 

до ухвалення Арбітражем ІКСІД остаточного рішення щодо власної юрисдикції 

[163, c. 305].  

На думку Л.Леві, арбітр не повинен уникати можливості видавати 

процесуальні документи з метою відводу держаного суду з непідсудності, якщо 

це необхідно для полегшення виконання майбутнього арбітражного рішення. 

Однак дослідники звертають увагу на те, що арбітражні трибунали суттєво 

обмежені у такій можливості [101, c. 125], і це зумовлено відсутністю чітких 

критеріїв, якими повинен послуговуватися арбітражний трибунал при оцінці 

застосування таких забезпечувальних заходів, як здійснення відводу 

державного суду з непідсудності [101, c. 124 ]. 

Окрім того, за винятком обмежених випадків, передбачених англійським 

та швейцарським законодавством [101, c. 127], арбітражні трибунали не можуть 

застосовувати санкції до сторони, яка не виконала вимоги арбітражного 

трибуналу щодо утримання від участі у паралельному провадженні. Щоправда, 

арбітр може звернутися до державного суду з вимогою про накладення санкцій 

на сторону, яка порушила відповідний вимогу арбітражного трибуналу [101, 

128], однак такий метод малоймовірно спрацює у випадку розгляду спору в 

порядку міжнародного арбітражу [22]. 

На відсутність чітких критеріїв оцінки доцільності застосування anti-suit 

injunctions звертає увагу також C. Войтович. На його думку, Арбітражний 

трибунал ІКСІД у справі Tokio Tokelés v. Ukraine необґрунтовано задовольнив 

запит інвестора щодо ухвалення запобіжних заходів у вигляді anti-suit 

injunctions, оскільки не взяв до уваги таких факторів, як відсутність обставин 

«абсолютної необхідності», недоведення інвестором прав, які підлягали 

забезпеченню; зловживання процесуальними правами з боку інвестора з ціллю 
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отримання «правового та адміністративного імунітету» для дочірньої компанії в 

Україні; відмінність предмету та сторін у паралельних провадженнях [233, с. 

52-53] 

Із зазначеного вище випливає, що anti-suit injunctions, або відвід 

державного суду з непідсудності є процесуальним механізмом для забезпечення 

виконання чинної арбітражної угоди та запобігання паралельному розгляду 

спору в арбітражному та судовому провадженнях. При цьому, у контексті 

забезпечення виконання чинної арбітражної угоди відвід державного суду з 

непідсудності є процесуальною заявою сторони, а у цілях запобігання 

паралельним провадженням – процесуальним документом суду, який 

зобов’язує сторону утриматися від участі в іншому судовому провадженні на 

користь арбітражному розгляду. 

У контексті проблеми паралельних проваджень між інвестором і 

державою актуальності набуває питання наявності в арбітражного трибуналу 

повноважень щодо видачі такого процесуального документу. Відповідні 

повноваження випливають із права арбітражного органу вживати 

забезпечувальні заходу в цілях ефективного розгляду арбітражного спору. 

Зобов’язуючи сторону утриматися від участі у паралельному провадженні 

в національному суді, інвестиційний арбітражний трибунал діє у відповідності 

до арбітражних правил, що застосовується до розгляду спору, та на підставі 

ДІД, яка виконує функцію арбітражного застереження в міжнародному 

інвестиційному спорі. Однак ефективність виконання вимог арбітражного 

трибуналу щодо відводу державного суду з непідсудності залежить від низки 

факторів, а саме: 1) від добросовісності сторони, якій такий документ виданий 

(на цьому також наголошує Дж. Зарра [211]), 2) від того, чи врегульовано 

законодавством приймаючої держави виконання вимоги арбітражного 

трибуналу національними судами; і 3) від волі національного суду, якого 

стосується такий відвід з непідсудності, виконати відповідну вимогу 

арбітражного трибуналу (якщо законодавством приймаючої держави це 

питання не врегульовано). 
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Із зазначеного вище вбачається, що наразі Арбітраж ІКСІД на сьогодні є 

єдиним форумом, який може забезпечити ефективне використання в 

міжнародному інвестиційному арбітражі механізму, аналогічного відводу 

державного суду з непідсудності у цілях запобігання паралельним 

провадженням між інвестором і державою. Слід однак зазначити, що право 

Арбітражу ІКСІД або будь-якого іншого арбітражного трибуналу здійснювати 

відвід державному суду з непідсудності наразі не обмежене жодними 

критеріями щодо оцінки необхідності застосування цього механізму.  

У зв’язку з цим вбачається доцільним розробка уніфікованих правил, які 

у випадку наявності двох однакових паралельних проваджень у інвестиційному 

арбітражі та національному суді приймаючої сторони: 1) передбачатимуть 

право арбітражного органу при розгляді міжнародного інвестиційного спору 

направляти стороні спору вимогу про відвід державного суду з непідсудності; 

2) визначатимуть критерії оцінки доцільності направлення такої вимоги; 3) 

закріплюватимуть обов’язковість відповідної вимоги для сторони, якій вона 

адресована і запроваджуватимуть санкцію у вигляді зупинення арбітражного 

розгляду у випадку продовження стороною участі у паралельному провадженні 

в національному суді; 4) передбачатимуть у разі виникнення однакових 

паралельних проваджень принцип пріоритету арбітражу, повноваження якого 

ґрунтуються на відповідному ДІД, над юрисдикцією національного суду; 5) 

передбачатимуть зобов’язання суду, на який поширюється відвід з 

непідсудності, залишити позовні вимоги в рамках паралельного провадження 

без розгляду до закінчення ухвалення арбітражним трибуналом рішення по 

суті. 

Таким чином, роблячи проміжні висновки до підрозділу 1.4, слід 

наголосити, що механізми з запобігання паралельним провадженням є 

механізмами «горизонтальної» дії, які спрямовані на визначення пріоритетності 

між різними форумами, компетентними розглядати спір, та на здійснення 

координації функцій таких форумів. Дане дисертаційне дослідження пропонує 

класифікувати такі механізми за джерелом походження; за правовим тестом 
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застосування; за видом паралельних проваджень, на запобігання яких механізм 

спрямований; за ступенем активності арбітражу та сторін спору. Дане 

дисертаційне дослідження відносить до механізмів із найвищим потенціалом 

практичного застосування правило «єдиного шляху»; положення про відмову 

від права на позов; принцип res judicata; прицип lis pendens; консолідацію 

(об’єднання) проваджень; та відвід державного суду з непідсудності. 

Аналіз відповідної арбітражної практики дозволяє дійти таких висновків 

про подальші перспективи застосування цих механізмів: 

(i) положення про відмову від права на позов, а також de facto консолідація 

(об’єднання) проваджень на сьогодні довели свою ефективність і доцільність 

подальшого застосування; 

(ii)  у системі вирішення спорів між іноземним інветостором і державою 

відсутній механізм відводу державного суду з непідсудності, аналогічного 

комерційному арбітражу; міжнародні іневстиційні трибунали, застосовуючи 

зазначений механізм при розгляді спорів між іноземним інвестором і державою, 

фактично присвоюють собі додаткові повноваженя у цілях здійснення 

справедливого розгляду спору, спрямовані на унеможливлення існування 

множинних проваджень; наразі ефективне використання відводу державного 

суду з непідсудності є ефективним тільки у випадку спорів, що розглядаються у 

рамках ІКСІД, і цей механізм потребує подальшого удосконалення; 

(iii) принципи res judicata та lis pendens донедавна не застосовувалися 

до паралельних проваджень у міжнародному інвестиційному арбітражі у 

зв’язку з необхідністю дотримання «тесту тривимірної ідентичності» щодо 

спору, і це зумовлює необхідність розробки більш гнучких умов застосування 

принципів res judicata та lis pendens у цілях запобігання виникненню 

паралельних проваджень між інвестором і державою;  

(iv) механізм консолідації (об’єднання) проваджень strictu sensu 

використовувався переважно у міжнародних інвестиційних спорах у рамках 

НАФТА, однак перспективність цього механізму залишається невизначеною з 
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огляду на притаманну йому процесуальну складність та у зв’язку з 

припиненням дії НАФТА; 

(v)  правило «єдиного шляху» донедавна не застосовувалося у зв’язку з 

формальним розмежуванням в арбітражній практиці фактично однакових 

позовних вимог, що одночасно виникали з інвестиційного контракту та 

інвестиційного договору; доктрина «фундаментальної основи», розвинена у 

рішенні щодо справи Pantechniki v. Albania, ознаменувала зміну в зазначеного 

підходу та початок застосування правила «єдиного шляху» у цілях запобігання 

паралельним провадженням у міжнародному інвестиційному арбітражі та 

державному суді приймаючої держави. 

 

Висновки до Розділу 1 

1. Під множинними провадженнями у спорах між іноземним інвестором і 

державою маються на увазі ситуації, що передбачають існування або ризик 

виникнення спорів, які мають такі сукупні ознаки: (i) спори ініціюються проти 

однієї і тієї ж держави-відповідача; (ii) розгляд спорів належить до компетенції 

кількох форумів національного та/або міжнародного рівня; (iii) спори 

виникають у зв’язку з однаковими фактичними обставинами і щодо однакового 

предмету; (iv) спори ініціюються однією і тією ж стороною особисто або через 

прямо або опосередковано пов'язаних осіб; (v) одна і та ж особа прямо або 

опосередковано зацікавлена у задоволенні позовних вимог. 

2. Множинні провадження можуть класифікуватися за різними критеріями: 

за предметом множинності – провадження з множинністю форумів (або 

паралельні провадження) та провадження з множинністю суб'єктів; за 

реальністю множинності – реальні та потенційні множинні провадження; та 

способом запобігання виникненню множинним провадженням – 

«горизонтальні» та «вертикальні» множинні провадження.  

3. Паралельні провадження у спорах між інвестором і державою слід 

розглядати як окремий вид множинних проваджень у спорах між інвестором і 
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державою, якому характерне існування кількох форумів, компетентних 

розглядати ідентичні або пов'язані між собою спори.  

4. Серед причин виникнення паралельних проваджень слід виділити 

причини, пов’язані з особливостями функціонування системи міжнародного 

інвестиційного арбітражу; причини, пов’язані з тлумаченням положень МІД; і 

причини, пов’язані із умислом іноземного інвестора та практикою форум-

шопінгу. 

5. Паралельні провадження у спорах між інвестором і державою виникають 

переважно на двох рівнях: 1) у міжнародному інвестиційному арбітражі та 

національному (третейському) суді приймаючої держави; а також 2) у межах 

системи міжнародного інвестиційного арбітражу. Навідмінно від паралельних 

проваджень першого рівня, провадженням у межах системи міжнародного 

інвестиційного арбітражу завжди характерна як множинність форумів, так і 

множинність суб’єктів.  

6. На практиці можливе також існування паралельних проваджень у 

міжнародному інвестиційному арбітражі та іншому міжнародному квазі-

судовому органі, однак питання взаємодії та координації такого виду 

проваджень є предметом регулювання міжнародного публічного права і 

детально не розкривається у цьому дисертаційному дослідженні. 

7. Запобігання виникненню паралельних проваджень можливе переважно на 

стадії з’ясування юрисдикції арбітражного трибуналу щодо спору шляхом 

застосування процесуальних механізмів «горизонтальної» дії.  

8. Виокремлено такі напрямки удосконалення механізмів із запобігання 

паралельним провадженням: 

8.1. для запобігання паралельним провадженням у міжнародному 

інвестиційному арбітражі та національному (третейському) суді приймаючої 

держави пропонується: 

 на противагу «презумпції неідентичності» спорів, що виникають на 

підставі інвестиційного контракту та МІД – подальше застосування доктрини 
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«фундаментальної основи позову» у випадку застосування правила «єдиного 

шляху» (fork-in-the-road clause), а також принципів res judicata та lis pendens; 

 уникнення практики включення «парасолькових» застережень до текстів 

МІД; 

 подальше включення положень про відмову від права на позов (waiver 

provisions) до текстів МІД як обов’язкової процесуальної передумови для 

ініціювання спору в міжнародному інвестиційному арбітражі; 

 розробка положень щодо здійснення арбітражними трибуналами відводу 

державного суду з непідсудності (anti-suit injunctions), які б передбачали, серед 

іншого, критерії оцінки доцільності застосування такого механізму; принцип 

пріоритету арбітражу, повноваження якого ґрунтуються на відповідному ДІД, 

над юрисдикцією державного суду; та механізм забезпечення виконання 

вимоги, виданої арбітражним трибуналом, з боку національних судів 

приймаючої держави та сторони спору, якій така вимога адресована. 

8.2. для запобігання паралельним провадженням у межах системи 

міжнародного інвестиційного арбітражу пропонується: 

 запровадження більш гнучких критеріїв для визначення ідентичності 

спору в цілях застосування принципів res judicata та lis pendens, а саме: замість 

критерію ідентичності сторін – критерій пов’язаності позивачів та/або критерій 

спільного кінцевого бенефіціара, зацікавленого у задоволенні позовних вимог; 

у якості альтернативи критерію ідентичності підстав – критерій аналогічності 

позовних вимог; 

 подальше застосування арбітражними трибуналами процедури de facto 

консолідації проваджень; 

 розробка критеріїв для визначення добросовісного та недобросовісного 

форум-шопінгу та їх узгоджене застосування у правозастосовній практиці 

арбітражних трибуналів. 
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РОЗДІЛ 2. 

ПРОВАДЖЕННЯ З МНОЖИННІСТЮ СУБ’ЄКТІВ У СПОРАХ МІЖ 

ІНВЕСТОРОМ І ДЕРЖАВОЮ 

2.1. Передумови виникнення проваджень із множинністю суб’єктів 

Існування проваджень із множинністю суб’єктів пов’язане передусім із 

планування та реструктуризацією активів у межах корпоративної структури, до 

якої належать інвестиції, що підлягають захисту на підставі того чи іншого 

МІД.  

Як і у випадку проваджень з множинністю форумів, виникнення 

проваджень з множинністю суб’єктів зумовлене низкою факторів об’єктивного 

та cуб’єктивного характеру. 

По-перше, у нормотворчій практиці держав та правозастосовній практиці 

арбітражних трибуналів переважає широкий підхід до поняття «інвeстора», 

згідно з яким самого лише факту реєстрації або заснування компанії на 

території однієї з договірних держав достатньо для набуття цією компанією 

статусу інвестора відповідної договірної держави. 

По-друге, у нормотворчій практиці держав та правозастосовній практиці 

арбітражних трибуналів переважає широкий підхід до поняття «інвестиції». 

Вашингтонська конвенція не надає визначення поняттю інвестицій, залишаючи 

його якомога ширшим, щоб надати державам можливість на власний розсуд 

визначати це питання у ДІД [102, c. 268]. Як правило, більшість ДІД включає до 

поняття інвестицій акції, частки та інші форми участі у статутному капіталі. У 

зв’язку з цим правом самостійної вимоги до приймаючої держави володіють 

незалежно один від одного різні акціонери однієї і тієї ж компанії.  

По-третє, більшість ДІД відносять до поняття «інвестицій» портфельні 

інвестиції або право власності на акції, незалежно від наявності контрольного 

пакету, і рідко закріплюють мінімальний поріг у вигляді відсоткового 

співвідношення, вартості або розміру корпоративного пакету, володіння яким 

дає право ініціювати міжнародний інвестиційний спір [75, с. 12]. У західній 

науковій літературі такий підхід до визначення інвестицій отримав назву «будь-
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якого виду активів» (every kind of asset approach) [212, c. 8]. Із цього випливає, 

що до поняття інвестицій, які підлягають захисту, належать інтереси 

міноритарних акціонерів [75, c. 12], а також акціонерів, які пов’язані з 

інвестиціями опосередкованими відносинами власності та контролю (англ. – 

indirect shareholdes).  

По-четверте, нормотворча та правозастосовна практика, що закріплює 

широке визначення понять «інвестор» та «інвестиції», створює підгрунтя для 

недобросовісного використання зазначених підходів з метою набуття права 

ініціювати спір проти конкретної приймаючої держави.  

З огляду на викладене вище, для з’ясування специфіки проваджень з 

множинністю суб’єктів необхідно дослідити три важливі питання: 1) критерії 

визначення інвестора в міжнародному інвестиційному праві; 2) види позивачів 

у міжнародних інвестиційних спорах за участю інвестора та держави; та 3) 

поняття добросовісної та недобросовісної корпоративної реструктуризації. 

2.2. Визначення інвестора в міжнародному інвестиційному праві 

Положення будь-якого МІД, що містить визначення поняття «інвестор», 

виконують три основні завдання: по-перше, формулює сферу застосування 

відповідного МІД за колом осіб; по-друге, є умовою наявності у позивача 

процесуальної дієздатності ініціювати спір проти приймаючої держави в 

міжнародному інвестиційному арбітражі; по-третє, визначає суб’єктну 

юрисдикцію арбітражного трибуналу (rationae personae) щодо спорів, які 

виникають на підставі відповідного МІД. 

МІД розглядають у якості інвестора як фізичних, так і юридичних осіб. 

Коли позивачем у міжнародному інвестиційному спорі виступає юридична 

особа, то з’ясування суб’єктної юрисдикції арбітражного трибуналу щодо 

спору може виявитися нелегким завданням. Статус інвестора як умова 

процесуальної дієздатності позивача в міжнародному інвестиційному спорі 

може залежати від таких критеріїв, як національність юридичної особи, її 

організаційно-правова форма, форма власності, мета діяльності, дотримання 

законодавства приймаючої держави під час здійснення інвестицій, 
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правоздатність здійснювати інвестиції за кордоном [162, c. 32] [233, c. 101, 

зноска 265]. У контексті теми цього дисертаційного дослідження визначення 

поняття «інвестор» розглядається передусім з точки зору національності 

іноземного інвестора-юридичної особи. Тобто ідеться про наявність зв’язку між 

юридичною особою-позивачем та договірною державою, на національність якої 

такий позивач претендує, заявляючи про порушення положень конкретного 

МІД та ініціюючи спір у порядку міжнародного інвестиційного арбітражу.  

 Дослідження ЮНКТАД виділяє три основні «тести» (тобто критерії), які 

держави використовують у своїх ДІД для визначення національності юридичної 

особи-інвестора: 1) країна організації (the country of organization); 2) місце 

розташування штаб-квартири, або ефективного управління (the country of the 

seat); та 3) країна власності або контролю (the country of ownership or control) 

[162, c.37]. Зазначимо, що класифікація зазначених «тестів» є досить 

узагальненою. Тест «країни організації» частіше позначається у арбітражній 

практиці та доктрині терміном «місце інкорпорації» [52, c. 49], а у різних 

договорах цей тест передбачає кілька альтернативних критеріїв, наприклад, 

місце заснування або місце реєстрації юридичної особи (як, наприклад, у ДІД 

між Україною та Великобританією [245]); місце заснування або місце 

організації (як, наприклад, у Типовому ДІД США 2012 року [194]); місце 

заснування, місце створення або місце організації в інший спосіб (ДІД між 

США та Єгиптом [188]). Критерій «місця інкорпорації», а саме – місця 

заснування – також закріплений у ст. 1(7)(a)(ii) ДЕХ [221] і в більшості ДІД, 

укладених Нідерландами [52, c.49]. За підрахунками А. Алєксєєва, C. 

Войтовича та інших критерій інкорпорацій також закріплений у 51 ДІД України 

[233, с. 101]. 

Інший правовий тест – «місце розташування штаб-квартири» – 

передбачає передусім наявність ефективного управління [162, с. 39] компанією 

в договірній державі, на національність якої претендує юридична особа-

позивач. Цей тест також зустрічається у різних формулюваннях, як-то критерій 
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місця зареєстрованого офісу; місця розташування (доміцилію); місця 

розташування головного офісу; місця ефективного управління [233, с. 100].  

Р.Дольцер (R. Dolzer) та К. Шроер (Ch. Schreuer) стверджують, що 

найбільш поширеними критеріями визначення національності юридичної особи 

є критерій інкорпорації та місця зареєстрованого офісу [52, с. 49]. Також ДІД 

часто містять посилання на місце розташування головного офісу (central 

administration) або місця ефективного управління (effective seat) [20, п. 107]. 

Наприклад, критерій місця зареєстрованого офісу закріплений у ДІД між 

Німеччиною та Аргентиною [189], а в ДІД між Пакистаном і Швецією [3] 

поєднані критерії місця інкорпорації та місця розташування головного офісу 

(head office). За підрахунками А. Алєксєєва критерій інкорпорації у поєднанні з 

критерієм місця «штаб-квартири» у тому чи іншому формулюванні передбачені 

у 15 ДІД України [233, c. 107]. 

Деякі договори вимагають існування більш тісного зв’язку між позивачем 

та договірною державою для набуття статусу інвестора відповідно договірної 

держави. Наприклад, ДІД між США та Єгиптом [188] поєднує критерій 

інкорпорації із критерієм наявності контролю, а саме - предметного інтересу в 

компанії з боку громадян відповідної договірної держави.  

Критерії «місце інкорпорації», «місце розташування штаб-квартири» та 

«наявність контролю» передбачають різний ступінь зв’ язку між інвестором і 

відповідною договірною державою, тому МІД поєднують усі три тести. У 

якості прикладу слугує визначення інвестора, закріплене у статті 1.2 ДІД між 

Україною та Австрією [252], яка закріплює в якості альтернативних тестів  

критерій місця інкорпорації поєднанні з місцем розташування (доміцилію), а 

також критерій місця інкорпортації у поєднанні з критерієм наявності 

контролю з боку інвесторів відповідної договірної держави. 

Не можна оминути увагою ще один тест для визначення національності 

інвестора – критерій «місце здійснення економічної діяльності». Наприклад, 

ДІД між Швейцарією та Філіппінами надає статус інвестора юридичній особі, 

яка створена за законодавством договірної держави, має офіційний офіс і, 
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більше того, здійснює реальну економічну діяльність на території цієї держави 

[5]. З-поміж ДІД України критерій здійснення економічної діяльності (у 

поєднанні з критеріями місця інкорпорації та місця розташування) закріплено 

тільки у шести договорах: з Іраном [256], Чилі [254], Японією [261], Польщею 

[246], Йорданією [257], Швейцарією [252] та Туреччиною 2017 року [262]. При 

цьому ДІД між Україною і Швейцарією [252] вимагає, щоб іноземний інвестор 

також перебував під ефективним контролем особи, яка має національність 

відповідної договірної держави-експортера інвестицій. 

Критерій місця здійснення економічної діяльності встановлює найвищий 

поріг визначення національності інвестора, оскільки суттєво обмежує коло осіб, 

які володіють процесуальною дієздатністю ініціювати міжнародний 

інвестиційний спір на підставі конкретної ДІД. Саме тому, на нашу думку, цей 

тест за роки існування механізму міжнародного інвестиційного арбітражу не 

набув популярності серед держав при укладенні МІД. 

Наразі незмінну першість серед критеріїв визначення національності 

інвестора посідає тест «місце інкорпорації», який забезпечує найнижчий 

ступінь зв’язку між інвестором і відповідною договірною державою. Одним із 

найвідоміших спорів, який дав поштовх до широкої експертної дискусії про 

проблемність критерію місця інкорпорації, стала справа за участю України, що 

розглядалася в рамках ІКСІД – Tokio Tokelés v Ukraine. Спір був ініційований 

на підставі ДІД між Україною та Литвою [248]. Позивач у спорі – литовська 

компанія Tokio Tokelés – була створена згідно із законодавством Литви, однак 

99% акцій у її статутному капіталі компанії належало громадянам України. 

Корпоративна структура зображена на Рис. 2.5. Додатку Б. Тобто спір був 

ініційований інвестором, який перебував під домінуючим контролем громадян 

держави-відповідача, і інвестиції такого інвестора мали походження держави-

відповідача [233, C. 105].  

Попри це Арбітраж ІКСІД визнав компанію Tokios Tokelés належним 

позивачем у спорі, посилаючись саме на тест «місце інкорпорації» для 

визначення національності інвестора згідно із ДІД між Україною та Литвою 
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[183, п. 52]. Рішення щодо юрисдикції у цій справі послужило приводом для 

відставки Голови Арбітражного трибуналу проф. Проспера Вейла (Prosper 

Weil) [184]. Проф. Вейл підкреслив неприйнятність використання іноземної 

корпорації громадянами договірної держави Вашингтонської конвенції з метою 

уникнення юрисдикції національних судів та арбітражних органів [184, п. 24]. 

Той факт, що саме голова арбітражного трибуналу не погодився із рішенням 

більшості в частині такого принципового питання як національність інвестора – 

безпрецедентний крок у практиці ІКСІД [233, с. 72]. 

 А. Алєксєєв та С. Войтович, критикуючи рішення щодо юрисдикції та 

аналізуючи Особливу думку Голови Арбітражного трибуналу, влучно 

охарактеризовують підхід проф. Вейла як такий «що виходить радше з 

міркувань економічного реалізму, аніж юридичного формалізу» [233, с. 245]. 

Слід погодитися із авторами у тому, що «надмірне захоплення арбітражних 

трибуналів методологією формалізму та ігнорування економічної реальності 

може за певних обставин призвести до одночасно неочікуваних та невтішних 

результатів» [8, с. 524]. 

У низці інших рішень (у справах Saluka v. Czech Republic, Yukos Universal 

v. Russian Federation, ADC v Hungary) арбітражні трибунали визнали 

проблемність критерію місця інкорпорації, але констатували обмеженість 

повноважень арбітражних трибуналів у застосуванні інших критеріїв до 

визначення національності інвестора, якщо такі критерії у ДІД прямо не 

закріпленні. Аналіз арбітражної практики наведений у підрозділі 2.4.  

У низці наукових праць та досліджень критерій місця інкорпорації 

протиставляється критерію «наявності контролю». З’ясування наявності 

контролю нерозривно пов’язано із застосуванням доктрини підняття 

корпоративної вуалі (англ. – lifting corporate veil). Іншими словами, аналіз 

контролю у рамках арбітражного провадження завжди передбачає визначення 

національності акціонерів відповідного інвестора, який ініціює міжнародний 

інвестиційний спір [218, с. 63].  
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Таким чином, критерій наявності контролю у контексті врегулювання 

спорів між іноземним інвестором і державою слід розглядатися у двох різних 

аспектах: 

 наявність контролю як позитивний критерій: коли наявність 

контролю над інвестором-позивачем з боку особи відповідної договірної 

держави (самостійно або у поєднанні з іншими критеріями) слугує 

обов’язковим критерієм для визначення національності інвестора та набуття 

процесуальної дієздатності ініціювати спір на підставі ДІД; 

 наявність контролю як негативний критерій: коли наявність 

контролю над інвестором-позивачем з боку особи третьої (недоговірної) 

держави або держави-відповідача у спорі позбавляє відповідного інвестора 

права користуватися режимом захисту, передбаченим у відповідному 

міжнародному інвестиційному договорі. 

Для ілюстрації застосування «негативного» критерію наявності контролю 

слід звернути увагу на такий процесуальний механізм як відмова в перевагах 

(англ. – denial of benefits). Прикладом договірного закріплення цього механізму 

є стаття 17 (1) ДЕХ [221]. Аналогічне положення передбачене у статті XII ДІД 

між США та Азербайджаном [177]. Тобто механізм відмови в перевагах 

покликаний запобігти ситуаціям, коли реальним вигодонабувачем режиму 

захисту іноземних інвестицій, передбаченого конкретним МІД, є особа третьої 

(недоговірної) держави. 

Разом із тим, ефективність механізму відмови в перевагах наразі є досить 

обмеженою, і це пояснюється як нормотворчою практикою держав, так і 

практикою правозастосування арбітражних трибуналів. По-перше, більшість 

укладених на сьогодні ДІД не містять положень про відмову в перевагах [26, c. 

76]. По-друге, сама лише наявність контролю з боку третьої держави не є 

підставою для відмови в перевагах, якщо інвестор здійснює економічну 

діяльність на території договірної держави, на національність якої претендує. 

Як свідчить існуюча арбітражні практика, у т.ч. досвід України у справі Limited 

Liability Company Amto v. Ukraine [104, п. 62-69], арбітражні трибунали схильні 
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встановлювати низький поріг для тлумачення поняття «істотної економічної 

діяльності» [26, c. 75-76], тим самим надаючи статус інвестора позивачам 

попри наявність контролю з боку особи третьої (недоговірної) держави. 

У якості іншого прикладу застосування наявності контрою як 

«негативного» критерію доцільно навести точку зору українських дослідників 

та юристів А. Алексєєва, С. Войтовича, Д. Грищенка та О. Шевчука, які 

наполягають на необхідності врахування фактору наявності контролю з боку 

особи держави-відповідача або третьої держави, коли національність інвестора 

аналізується Арбітражем ІКСІД [233, с. 107]. 

Зазначимо, що головні три критерії спору, який підлягає юрисдикції 

Арбітражу ІКСІД, закріплені у ст. 25(1) Вашингтонської конвенції [224], [196, 

c. 38], а саме: i) сторони спору повинні досягти письмової згоди про передачу 

такого спору для вирішення Центру; ii) спір повинен бути правовим і виникати 

безпосередньо з відносин, пов'язаних з інвестиціями; iii) спір повинен виникати 

між «Договірною державою» та «особою іншої Договірної держави».  

Стаття 25(2)(b), перше речення, закріплює загальне правило, згідно з 

яким, під «особою Договірної держави» слід розуміти «будь-яку юридичну 

особу, що є юридичною особою Договірної держави, відмінної від Держави, що 

виступає в якості сторони в спорі…». Окрім того, друге речення статті 25(2)(b) 

[224] наділяє статусом іноземного інвестора «будь-яку юридичну особу 

Договірної держави, яка виступає в якості сторони спору, …якщо в силу 

контролю, який здійснюється іноземними особами по відношенню до такої 

юридичної особи, сторони домовились про те, щоб розглядати таку юридичну 

особу в якості особи іншої Договірної держави…» (виділено курсивом – 

Кривецька О.В.). Дольцер та Шроер у зв’язку з цим стверджують, що стаття 

25(2)(b) Вашингтонської конвенції закріплює концепцію походження капіталу 

[52, с. 149], тобто іншими словами – критерій наявності контролю. 

На думку А. Алексєєва, вказівка у статті 25(2)(b) на наявність контролю 

над позивачем з боку особи тієї з договірних держав, що не є відповідачем у 

спорі, «імпліцитно» означає, що наявність контролю з боку держави-
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відповідача або третьої держави позбавляє позивача права ініціювати спір в 

рамках ІКСІД [233, с. 106]. Із цього приводу вважаємо за необхідне 

підкреслити, що Вашингтонська конвенція не надає визначення «контролю, 

який здійснюється іноземними особами» (foreign control) у розумінні статті 

25(2)(b) Вашингтонської конвенції. Тому Арбітраж ІКСІД, як правило, у своїй 

практиці дотримується широкого тлумачення статті 25(2)(b) Вашингтонської 

конвенції і опирається передусім на положення ДІД, на підставі якого виникає 

спір [212, c. 9, зноска 36]. Це і призводить до того, що належним інвестором 

визнаються особи, які насправді контролюються або перебувають у власності 

осіб, які не мають права на правовий захист згідно з відповідним ДІД. 

А.Алексєєв, навпаки вважають, що юрисдикція ІКСІД повинна перевірятися 

згідно з Вашингтонською конвенцією, а ігнорування Арбітражем ІКСІД 

фактору наявності контролю призводить до необґрунтованого розширення 

сфери застосування Вашингтонської конвенції [233, c. 107].  

З іншого боку, деякі науковці вважають, наприклад, А. Ньюкомб (A. 

Newcombe) [114, c. 69] та А. Філлерс (A. Fillers) [66, c. 56], що при з’ясуванні 

національності інвестора повинен переважати формальний підхід і арбіражні 

трибунали не можуть застосовувати ті критерії, які договірними державами у 

ДІД прямо не передбачені. 

Аналіз викладених вище підходів дозволяє дійти таких висновків. 

Оскільки більшість МІД не закріплюють наявність контролю як «позитивний» 

критерій визначення національності інвестора, то наявність контролю або 

власності як «негативний критерій» справді повинен братися до уваги при 

визначенні національності інвестора – на стадії визначення прийнятності 

позову (admissibility). Cам по собі принцип місця інкорпорації несе в собі 

багато ризиків, пов’язаних із високою імовірністю недобросовісного 

використання інвестором свого права на ініціювання спору. Одним із проявів 

такого недобросовісного використання є створення фіктивної компанії, яка 

насправді не здійснює реальної економічної діяльності на території договірної 
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держави. Поєднання тесту «місце інкорпорації» із тестом «місце розташування» 

цю проблему не усуває.  

Разом із тим, на наш погляд, застосування негативного критерію 

наявності контролю може суперечити тесту здійснення економічної діяльності 

– у тих випадках, коли інвестор-позивач перебуває у реальному зв’язку з 

економікою держави, на національність якої претендує. У такому разі виникає 

два питання: 1) за якими критеріями визначити рівень зв’язкy, достатнього для 

кваліфікації позивача як належного інвестора договірної держави на основі 

факту здійснення економічної діяльності у цій державі? та 2) яким повинен 

бути поріг допустимого контролю/власності з боку особи держави-відповідача 

або третьої (недоговірної) держави, перевищення якого створювало б підстави 

для позбавлення позивача статусу особи договірної держави, на національність 

якої він претедує? Однозначної відповіді на ці два питання арбітражна практика 

досі не напрацювала, чинні МІД також не вносять ясності з цього приводу.  

У контексті теми множинних проваджень проблемність застосування 

критерію інкорпорації набуває ще більшої гостроти та актуальності з огляду на 

те, що право самостійної вимоги у міжнародних інвестиційних спорах проти 

держави-реципієнта може виникати одночасно у кількох пов’язаних між собою 

осіб. Запропоновані арбітражною практикою підходи до визначення кола осіб, 

наділених статусом іноземного інвестора, детально проаналізовані у 

наступному підрозділі цього дисертаційного дослідження. 

2.3. Підходи до визначення кола осіб зі статусом інвестора згідно з 

міжнародною арбітражною практикою  

2.3.1. Судова практика щодо участі «локальної» компанії, яка перебуває під 

іноземним контролем  

Як зазначено вище, друге речення статті 25(2)(b) Вашингтонської 

конвенції надає статус іноземної особи локальній компанії, яка, хоч і 

зареєстрована на території держави-відповідача, але перебуває під контролем 

фізичної/юридичної особи іншої договірної держави. Наявність такого 

положення у Вашингтонської конвенції цілком відповідає реальним схемам 
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здійснення іноземних інвестицій. У багатьох країнах материнська компанія 

здійснює інвестиційну діяльність на території іноземної держави через дочірню 

компанію, спеціально створену на території цієї іноземної держави-реципієнта 

інвестицій [196, c. 40].  

Оскільки Вашингтонська конвенція не надає визначення «іноземного 

контролю», тлумачення цього поняття покладається на арбітражні органи. 

Наприклад, у спорі TSA Spectrum de Argentina SA v Argentina аргентинська 

компанія розпочала спір проти Аргентини на підставі ДІД між Нідерландами та 

Аргентиною. Свій статус іноземного інвестора компанія-позивач 

обґрунтовувала тим, що нею володіла корпорація TSI Spectrum International NV, 

яка мала національність Нідерландів. Однак Арбітраж ІКСІД вважав, що 

існування та реальність «іноземного контролю» в розумінні ст. 25(2)(b) 

Конвенції ІКСІД повинна бути об’єктивно доведена [191, п. 147], а тому для 

встановлення такого контролю не достатньо самого лише того факту, що 

корпоративні права у статутному капіталі позивача повністю належать 

іноземній юридичній особі іншої Договірної держави. Арбітраж ІКСІД у цій 

справі вирішив «підняти корпоративну вуаль» голландської компанії TSI 

Spectrum International NV і встановив, що її кінцевим бенефіціарним власником 

є громадянин Аргентини (держави-відповідача).  

На прикладі спору TSA Spectrum de Argentina SA v Argentina можна 

зробити висновок, що право локальної компанії розпочати спір проти держави-

відповідача залежить від конкретних обставин спору і від готовності 

арбітражного трибуналу застосувати «негативний» критерій наявності 

контролю при визначенні юрисдикції щодо спору.  

Однак, навіть якщо локальна компанія не буде визнана належним 

позивачем у цілях статті 25(2)(b) Вашингтонської конвенції, така компанія 

може фігурувати в міжнародному інвестиційному спорі у статусі іноземних 

інвестицій, здійснених її акціонером або материнською компанію [52, с. 57].  

Таким чином, локальній компанії притаманна подвійна правова природа в 

контексті міжнародного інвестиційного арбітражу. З одного боку, локальна 
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компанія може виступати в якості іноземних інвестицій у спорі, ініційованому 

її акціонерами/материнською компанією на підставі конкретної ДІД як у рамках 

ІКСІД (наприклад, Siemens v. Argentina [169]), так і за іншою арбітражною 

процедурою (як сталося у справі Philipp Morris v. Australia [134]). З іншого 

боку, локальна компанія сама може ініціювати спір в рамках ІКСІД, 

обґрунтовуючи свій статус інвестора другим реченням статті 25(2)(b) 

Вашингтонської конвенції. 

2.3.2. Арбітражна практика щодо участі материнської компанії та 

мажоритарного акціонера  

Оцінюючи статус материнської компанії та мажоритарного акціонера як 

належного позивача в цілях встановлення юрисдикції, Арбітраж ІКСІД 

дотримується економічного підходу на противагу формальному [147, c. 21]. 

Наприклад, у спорі Amco vs. Indonesia [12] Арбітраж ІКСІД дійшов висновку, 

що інвестиції материнської компанії Amco Asia Corporation, яка здійснювала 

абсолютний контроль над компанією PT Amco Indonesia, користуються 

захистом згідно із договором лізингу та управління, укладеним між Урядом 

Індонезії та дочірньою компанією PT Amco Indonesia. Тобто даний спір був 

ініційований материнською компанією на підставі інвестиційного контракту – 

від імені дочірньої компанії, що була стороною відповідного контракту. 

Визнаючи за Amco Asia Corporation статус інвестора, Арбітраж ІКСІД 

керувався передусім тим фактом, що материнська компанія здійснювала 

абсолютний контроль над дочірньою компанією. 

Подібного висновку Арбітраж ІКСІД дійшов у спорі Klöckner v. Camerron 

[38], аналізуючи, чи має право мажоритарний акціонер, не будучи стороною 

інвестиційного контракту з Урядом Камеруну, ініціювати спір від імені 

дочірньої компанії SOCAME, яка безпосередньо була стороною цього 

контракту. Суд зазначив, що хоча договір був формально підписаний між 

Камеруном та компанією SOCAME, де факто він був укладений за 

результатами переговорів між Урядом та компанією Klöckner і у її інтересах 

[196, c. 17; 230, с. 82]. 
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Отже, на стадії визначення юрисдикції щодо спорів у зв’язку з 

порушенням інвестиційних контрактів арбітражні органи керуються 

економічним підходом, вважаючи материнську компанію/мажоритарного 

акціонера та дочірню компанію «єдиною економічною реальністю», у 

результаті чого материнська компанія визнається іноземним інвестором, не 

будучи стороною інвестиційної контакту. Однак у випадках визначення статусу 

інвестора на підставі МІД, а не інвестиційного контракту, в арбітражній 

практиці все-таки переважає формальний підхід, і рішення у справі Tokio 

Tokelés v Ukraine служить тому підтвердженням. 

2.3.3. Арбітражна практика щодо участі міноритарного акціонера 

Питання наділення міноритарних акціонерів статусом іноземного 

інвестора пов’язане як із визначенням поняття «інвестор» (у т.ч. в контексті 

встановлення зв’язку між інвестором і договірною державою), так і з 

визначенням поняття «інвестицій» (в контексті зв’язку між інвестором і 

інвестиціями, а саме – частки володіння/контролю над інвестиціями). 

Деякі науковці зазначають, що закріплення у другому реченні статті 

25(2)(b) Вашингтонської конвенції критерію наявності іноземного контролю 

може вказувати на те, що статус іноземного інвестора виникає тільки у 

мажоритарних акціонерів [52, c. 57]. Однак арбітражна практика, яка 

опирається на закріплене у МІД широке визначення поняття «інвестиції», 

визнає право іноземного інвестора і за міноритарними акціонерами.  

Оспорюючи суб’єктну юрисдикцію Арбітражу ІКСІД щодо спору, 

ініційованого міноритарним акціонером, представники держави-відповідача 

передусім посилаються на рішення у справі Vacuum Salt [195]. Арбітраж ІКСІД 

у цій справі зазначив, що під контролем мається на увазі «ексклюзивний» 

контроль з боку акціонера, який в силу такого контролю має можливість, як 

мінімум, блокувати зміни у компанії [195, п. 30; 230, с. 82]. Таке тлумачення 

дозволяє державі-відповідачу в подальших спорах розуміти під контролем у 

розумінні другого речення статті 25(2)(b) «ефективний контроль або домінуюче 

становище», а не лише зводити поняття контролю до участі у акціонерному 
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капіталі [195, п. 30]. Однак слід брати до уваги, що на момент врегулювання 

спору Vacuum Salt не існувало ДІД між Республікою Гана та Грецією, а режим 

захисту іноземних інвестицій регулювався законодавством Республіки Гана 

[230, с. 82].  

Однак, попри рішення у справі Vacuum Salt подальша практика ІКСІД, як 

і практика держав щодо укладення ДІД, закріпили право міноритарного 

акціонера на ініціювання спору в якості іноземного інвестора [212, c. 8].  

Вперше право міноритарного акціонера ініціювати міжнародний 

інвестиційний спір було визнано у справі ІКСІД Asia Agriс Products Ltd v. Sri 

Lanka [19], [196, с. 48, зноска 45]. Проте одним із класичних прикладів у цьому 

контексті є справа Lanco v. Argentina. Спір був ініційований американською 

компанією Lanco International, якій належало 18,3% акцій у статутному капіталі 

аргентинської компанії Grantee. Арбітраж вирішив, що «ДІД між Аргентиною 

та США не містить жодної вказівки на те, що інвестор повинен здійснювати 

контроль над управлінням компанії або володіти контрольним пакетом 

акцій…» [97, п. 10]. 

Подібного висновку дійшов ІКСІД у справі CMS Gas Transmission Co. v 

Republic of Argentina, де інвестор-позивач (також американська компанія) 

володів акціями у розмірі 29,42% акціонерного капіталу аргентинської 

компанії. Як зазначив Арбітраж, «у сучасному міжнародному праві відсутні 

будь-які положення та підходи, які б виключали можливість ініціювання спору 

акціонерами незалежно від головної компанії, навіть якщо такі особи є 

міноритарними акціонерами або не здійснюють контроль за діяльністю 

компанії [44, п. 34; 230, с. 82]. 

Таким чином, огляд вище зазначених рішень демонструє поширену 

практику, коли не тільки мажоритарний, але й мінорний інвестор вважається 

іноземним інвестором і, відповідно, належним позивачем у міжнародних 

інвестиційних спорах проти держави-реципієнта. Ця тенденція 

прослідковується і у множинних провадженнях, ініційованих міноритарними 
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акціонерами локальної компанії незалежно від її мажоритарного акціонера або 

материнської компанії. 

Водночас у науковій літературі ведеться дискусія з приводу того, чи 

поширюється право міноритарного акціонера на компенсацію, пов’язану не 

тільки із завданням такому акціонеру прямих збитків у зв’язку з експропріацією 

та націоналізацією локальної компанії та позбавленням права власності на свої 

активи, але й іншими порушеннями МІД, які прямо не завдають шкоду 

акціонерові, однак спричиняють втрати для локальної компанії, що виступає у 

якості інвестицій. 

Це питання в англомовних джерелах зустрічається під терміном право 

вимоги у зв’язку з непрямими збитками (англ. – claim for reflective loss) [75] і на 

сьогодні є предметом детального дослідження Організації економічного 

співробітництва та розвитку. На думку дослідника Д. Гокроджера (D. 

Gaukrodger), право вимоги у зв’язку з прямими збитками належить передусім 

мажоритарному акціонеру, оскільки окреслюється обмеженим колом прямих 

збитків і наслідків експропріації. Натомість право вимоги у зв’язку з 

непрямими збитками дає можливість навіть міноритарному акціонеру 

ініціювати міжнародний інвестиційний спір з ціллю компенсації шкоди, 

завданої локальній компанії у зв’язку з порушенням державою-відповідачем 

інших матеріальних зобов’язань, у тому числі обов’язку забезпечення 

справедливого і рівного ставлення [75, с. 14]. 

Справа в тому, що у національних правових системах компанія, у силу 

відокремленої правосуб'єктності від її учасників/акціонерів, має право на 

власний розсуд і незалежно від волі акціонерів приймати рішення щодо 

доцільності відшкодування у судовому порядку завданих їй збитків. Натомість 

у практиці міжнародного інвестиційного арбітражу домінує позиція, що 

акціонер має автономне право подавати позов щодо збитків, завданих компанії, 

незалежно від того, чи сама компанія ініціювала відповідний процес у порядку 

національного судочинства або міжнародного інвестиційного арбітражу [75, 

c. 16]. 
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 На нашу думку, ліберальний підхід міжнародного інвестиційного права 

створює додаткові умови для існування множинних проваджень проти 

приймаючої держави, з одного боку, за позовом міноритарного акціонера в 

порядку міжнародного інвестиційного арбітражу, а з іншого – за позовом 

локальної компанії, якій ця шкода безпосередньо завдана. При цьому 

«локальна» компанія може ініціювати спір як у державному суді приймаючої 

держави, так і в міжнародному інвестиційному арбітражі. 

2.3.4. Арбітражна практика щодо позовів акціонера з 

опосередкованим правом власності/контролю 

У міжнародній інвестиційних відносинах цілком прийнятною є ситуація, 

коли іноземний інвестор опосередковано набуває право власності/контролю над 

локальною дочірньою компанією шляхом участі в іншій компанії, яка, у свою 

чергу, є прямим власником акцій такої локальній компанії. У цьому випадку, на 

відміну від позову міноритарного акціонера, зв’язок між інвестором та 

інвестиціями вимірюється не розміром акцій у статутному капіталі локальної 

компанії, а наявністю компаній-посередників у корпоративній структурі, через 

яких інвестор володіє акціями в локальній компанії або контролює її. 

У практиці ІКСІД переважає підхід, згідно з яким акціонер з 

опосередкованим правом власності/контролю (англ. – indirect shareholder) 

також вважається інвестором для цілей спору, якщо тільки МІД прямо не 

виключає такої можливості [52, с. 256]. Проілюструємо це на прикладі справи 

Siemens v. Argentina, розпочатої німецькою компанією Siemens A.G. на підставі 

ДІД між Німеччиною та Аргентиною. У якості інвестицій у спорі фігурувала 

аргентинська компанія IT Services S.A. (SITS), створена згідно із законодавством 

Аргентини спеціально для здійснення інвестиційної діяльності на території 

Аргентини. SITS була дочірньою компанією німецької компанії Siemens Nixdorf 

Informationssysteme A.G., 100% акціонерного капіталу якої належали німецькій 

материнській компанії Siemens A.G. Відповідна корпоративна структура 

наведена у Рис. 2.1 Додатку Б. 
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Аргентина заперечувала проти наявності юрисдикції щодо спору за 

позовом Siemens A.G., посилаючись на відсутність прямого корпоративного 

зв’язку між позивачем та аргентинською компанією [169]. Однак Арбітраж 

ІКСІД, тлумачачи закріплене у ДІД визначення інвестицій, встановив, що 

наявність прямого корпоративного зв’язку між інвестиціями та кінцевим 

бенефіціарним власником не є обов’язковою [169, п. 137]. Іншими словами, 

Арбітраж не погодився із позицією Уряду Німеччини в тому, що ДІД виключає 

непрямі інвестиції з поняття «інвестицій», які підлягають захисту. 

 Участь акціонера з опосередкованим правом власності/контролю також 

відображена в обставинах справи ІКСІД Enron v. Argentina. Позивачем у спорі 

була компанія Enron, юридична особа за законодавством США, яка 

опосередковано володіла пакетом акцій у розмірі 35% у статутному капіталі 

аргентинської компанії. Відповідна корпоративна структура зображена у 

Рис. 2.2. Додатку Б. Особливість цього спору полягає, по-перше, у тому, що 

компанія-позивач була міноритарним акціонером з опосередкованим 

контролем, і, по-друге, компанії, через які позивач володіла інвестиціями, були 

юридичними особами Аргентини. Арбітраж ІКСІД у цій справі, 

проаналізувавши положення ДІД між США та Аргентиною, дійшов висновку, 

що договір наділяє правом ініціювати спір як міноритарних акціонерів, так і 

акціонерів із опосередкованим правом власності/контролю [56, пп. 46-48]. 

Однак при цьому Арбітраж ІКСІД зауважив, що таке тлумачення, хоча і 

базується на букві положень ДІД, може призвети до недобросовісного 

використання опосередкованим акціонером механізму міжнародного 

інвестиціного арбітражу [56, п. 52].  

Ситуація ще більше ускладнюється, коли компанією-посередником між 

інвестиціями та інвестором-позивачем є юридична особа третьої (недоговірної) 

держави. Така ситуація склалася у спорі Waste Management, Inc, v. Mexico, що 

виник у зв’язку з порушенням положень Глави 11 НАФТА.  

Позивач, юридична особа за законодавством США, опосередковано 

володіла мексиканською компанією Acaverde через компанії, зареєстровані на 
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Кайманських островах (Великобританія) (див. Рис. 2.3. Додатку Б). 

Арбітражний трибунал постановив, що національність компанії-посередника у 

цілях тлумачення Глави 11 НАФТА не мала значення, оскільки саме юридична 

особа США була кінцевим власником інвестицій на момент ініціювання спору і 

понесла збитки у зв’язку з порушенням [204, пп. 73, 85]. Аналогічного висновку 

дійшов Арбітраж ІКСІД у спорі Azurix Corporation v. Argentina, який виник на 

підставі ДІД між США та Аргентиною (країна національності компанії-

посередника – Кайманові острови (Великобританія) [21], а також Лондонський 

міжнародний третейський суд у спорі EnCana v. Ecuador, що виник на підставі 

ДІД між Канадою та Еквадором (країна національності компанії-посередника – 

Барбадос) [55].  

Таким чином, питання наділення акціонера з опосередкованим правом 

власності/контролю статусом інвестора включає в себе аналіз як поняття 

«інвестор», так і поняття «інвестиції». В контексті з’ясування відповідності 

позову поняттю «інвестор» арбітражні трибунали, cеред іншого, досліджують 

наявність у позивача національності тієї договірної держави, на національність 

якої він претендує, – згідно з положеннями конкретного МІД, а також статті 

25(2)(b) Вашингтонської конвенції (у випадку Арбітражу ІКСІД). У контексті 

визначення відповідності позову поняттю «інвестиції» арбітражні трибунали 

аналізують два основні питання. Перше питання стосується виду зв’язку між 

інвестором і інвестиціями, тобто чи поширюється сфера застосування 

конкретного МІД на непрямі інвестиції, якими інвестор-позивач володіє 

опосередковано? Друге питання стосується національності інвестицій, тобто 

чи поширюється сфера застосування конкретного МІД на непрямі інвестиції, 

якщо інвестор-позивач однієї з договірних держав володіє ними через 

юридичну особу з національністю приймаючої держави або третьої 

(недоговірної) держави? Практика міжнародного інвестиційного арбітражу 

надає ствердну відповідь на обидва запитання. 

Так, арбітражні трибунали дотримуються широкого підходу до 

тлумачення поняття «інвестиції», а тому визнають статус іноземного інвестора 
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за акціонерами з опосередкованим правом власності/контролю над 

інвестиціями. При цьому для визначення юрисдикції щодо спору не має 

значення національність компанії-посередника, яка є прямим власником 

інвестицій та через яку інвестор-позивач володіє/здійснює контроль над 

інвестиціями. Запозичуючи формулювання Арбітражу ІКСІД у справі Azurix 

Corporation v. Argentina [21, п. 64], пропонуємо назвати такий підхід 

«доктрина реальної зацікавленої сторони» (англ. – real party in interest). 

Такий підхід передбачає врахування фактору кінцевого бенефіціарного 

власника, що де-факто володіє інвестиціями і зацікавлений в ініціюванні спору 

та подальшій компенсації у результаті його розгляду.  

Розвиток в арбітражній практиці доктрини реальної зацікавленої сторони 

слід розглядати як де-факто застосування позитивного критерію наявності 

контролю у випадках тлумачення поняття «інвестиції» та визнання статусу 

інвестора за акціонером з опосередкованим правом власності/контролю. 

Натомість арбітражні трибунали, як правило, ігнорують фактор кінцевого 

бенефіціарного власника при визначенні національності позивача, тим самим 

відмовляючись брати до уваги негативний критерій наявності контролю з боку 

осіб держави-відповідача або третьої (недоговірної держави). У цьому, на нашу 

думку, полягає вибірковість та однобічність сформованого в арбітражній 

практиці підходу, який демонструє спрямованість на розширення сфери 

застосування МІД та розширення юрисдикції арбітражних інвестиційних 

трибуналів. 

Таким чином, закріплення у МІД широкого визначення понять «інвестор» 

та «інвестиції», а також відсутність єдиних критеріїв до розуміння «іноземного 

контролю» в контексті другого речення статті 25(2)(b) Вашингтонської 

конвенції створило підгрунтя для формування широкого підходу до тлумачення 

та застосування зазначених понять у практиці міжнародного інвестиційного 

арбітражу. Аналіз цієї практики дозволяє виділити такі види інвесторів-

позивачів, які незалежно один від одного володіють самостійним правом 

вимоги у міжнародному інвестиційному спорі:  
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- в залежності від форми корпоративного зв’язку між інвестором та 

інвестиціями: 1) материнська компанія локальної компанії; 2) мажоритарний 

акціонер локальної компанії; 3) міноритарний акціонер локальної компанії; 4) 

локальна компанія на підставі другого речення статті 25 (2)(b) Вашингтонської 

конвенції; 

- в залежності від виду корпоративного зв’язку між інвестором та 

інвестиціями: 1) акціонер-прямий власник акцій у статутному капіталі 

локальної компанії; 2) акціонер із опосередкованим правом власності або 

контролю над локальною компанією; 

- в залежності від національності інвестицій: 1) акціонер, який володіє 

інвестиціями через компанію з національністю акціонера; 2) акціонер, який 

володіє інвестиціями через компанію з національністю держави-відповідача у 

спорі; 3) акціонер, який володіє інвестиціями через компанію з національністю 

третьої (недоговірної) держави. 

2.4. Міжнародні інвестиційні спори, пов’язані з корпоративною 

реструктуризацією інвестицій 

У контексті аналізу практики визнання статусу інвестора за акціонерами 

із опосередкованим правом власності/контролю виникає питання, чи може сама 

компанія-посередник, яка є прямим власником акцій локальної компанії, 

самостійно ініціювати міжнародний інвестиційний спір? 

У міжнародній інвестиційній діяльності поширеною є практика реєстрації 

у юрисдикціях із сприятливим податковим режимом компаній, які не 

здійснюють самостійної господарської діяльності, не володіють самостійними 

активами і створюються лише з метою оптимізації корпоративної структури 

транснаціональних холдингових компаній. У науковій літературі такі компанії-

посередники найчастіше позначаються термінами компанія-«поштова 

скринька» (англ. – “letterbox” company) [26, c. 75] або компанія-«оболонка» 

(англ. – “shell” company) [114, c. 69], [218, c. 63]. У цій дисертаційні роботі 

пропонується використовувати термін «проміжна» компанія. Спори за позовом 

таких «проміжних» компаній становлять окрему категорію міжнародних 
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інвестиційних спорів, що виникають у контексті корпоративної 

реструктуризації. 

2.4.1. Поняття корпоративної реструктуризації, або шопінгу 

договорів, у міжнародному інвестиційному праві 

Під корпоративною реструктуризацією мається на увазі практика 

реорганізації (переміщення) активів у межах транснаціональних холдингових 

компаній, що надає можливість кінцевому бенефіціарному власнику 

користуватися правовим режимом захисту, передбаченим у різних МІД. У 

науковій літературі та арбітражній практиці корпоративна реструктуризація 

також зустрічається під назвою шопінг договорів (treaty shopping). 

Корпоративна реструктуризація, або шопінг договорів, як, правило, 

здійснюється двома способами: 1) «інтернаціоналізація» спору щодо інвестицій 

«локального» походження; та 2) «шопінг національності» інвестицій. 

Перший спосіб здійснення корпоративної реструктуризації полягає у 

перенесенні інвестицій національного походження у сферу дії міжнародного 

правового режиму захисту іноземних інвестицій. На думку М. Дж. Валасека 

(M. J. Valasek) та П. Дамберрі (P. Dumberry), шляхом корпоративної 

реструктуризації у такий спосіб «локальні» інвестори намагаються отримати 

доступ до системи врегулювання міжнародних інвестиційних спорів та 

ініціювати спір проти власної держави на підставі конкретного ДІД [196, с. 63]. 

Одним із перших спорів, що відображав подібні обставини, був спір Phoenix 

Action v Czech Republic, ініційований проти Чехії її колишнім громадянином, 

який створив компанію за законодавством Ізраїлю. 

Науковці і практики вважають, що коли за допомогою корпоративної 

реструктуризації локальна компанія держави-реципієнта перетворюється у 

іноземну, для того щоб розпочати міжнародний інвестиційний спір в якості 

іноземного інвестора, така практика із великою імовірністю не отримає 

схвалення з боку арбітражного суду на стадії визначення юрисдикції та буде 

вважатися зловживанням правом [138].  
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Другий спосіб здійснення корпоративної реструктуризації можна 

охарактеризувати таким чином. Інвестор Держави А є акціонером компанії, 

через яку здійснює інвестиції в Державі Y. Маючи намір ініціювати спір проти 

Держави Y інвестор Держави А створює «проміжну» компанію у Державі X, 

яка є стороною ДІД із Державою Y. У результаті цього виникає питання: чи 

може вважатися «проміжна» компанія Державі X, не здійснюючи самостійну 

господарську діяльність і будучи номінальною ланкою у корпоративній 

структурі активів інвестора Держави А, вважатися «інвестором» у цілях 

міжнародного інвестиційного спору проти держави Y. 

Метью Скіннер (M. Skinner) та ін. у контексті цього прикладу 

виокремлюють дві причини, якою керується іноземний інвестор при здійсненні 

такого роду корпоративної реструктуризації [170, с.267]. По-перше, 

перенесення активів може бути зумовлене відсутністю ДІД між Державою А та 

Державою Y. Зазначимо, що така ситуація склалася у спорі Agua del Tunari v. 

Bolivia, який розглядався ІКСІД.  

По-друге, перенесення активів можливе навіть за наявності ДІД між 

Державою А та Державою Y, однак такий договір пропонує менш вигідний 

режим захисту іноземних інвестицій порівняно із ДІД між Державою Y та 

Державою X. Наприклад, раціональний інвестор буде планувати і 

структурувати свої інвестиції у такий спосіб, щоб на них поширювалася дія 

МІД, який містить «парасолькове положення» [170, c. 268]. Особливу перевагу 

від «парасолькових положень» отримують інвестори в енергетичній 

промисловості та секторах розвитку інфраструктури, оскільки інвестиційна 

діяльність у цих сферах здійснюється переважно на основі інвестиційних 

контрактів концесії [170, c. 267]. 

Й. Баумгартнер (J. Baumgartner), у свою чергу, вважає, що корпоративна 

реструктуризація, здійснена у такий спосіб перенесення активів, не має 

реальної економічної доцільності і призначена винятково для ініціювання 

інвестиційного спору. Тому такі приклади корпоративної реструктуризації 
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дослідник відносить до окремої категорії – «шопінг національності» 

(«nationality shopping») [23, c. 220]. 

Нідерланди вважаються однією з найпривабливіших юрисдикцій для 

засновування «проміжних» компаній у цілях ефективного структурування 

активів мультинаціональних корпорацій, які збираються інвестувати у країни 

Азії, Африки, Південної Америки та Східної Європи [170, c. 275]. Це зумовлено 

не тільки ліберальним податковим законодавством Нідерландів, але і тим, що 

більшість ДІД Нідерландів (кількість яких становила 105 станом на 2010 рік 

[170, c. 275]) закріплює принцип місця інкорпорації. За підрахунками 

дослідників голландського науково-дослідницького центру SOMO станом на 

2011 рік у Нідерландах було зареєстровано 20 000 «проміжних» компаній [123, 

c. 4]. Як наслідок, загальна сума збитків, що була заявлена «голландськими» 

інвесторами у міжнародних інвестиційних спорах на підставі ДІД Нідерландів 

із іншими державами, станом на 2011 рік перевищувала 100 мільярдів доларів 

США [123, c. 1]. 

Попри те, що серед держав практика корпоративної реструктуризації 

рідко отримує схвалення [192], МІД, як правило, не містять прямої заборони на 

здійснення «шопінгу договорів» [196, c. 54]. 

 Як зазначив Арбітраж ІКСІД у Рішенні щодо юрисдикції у справі 

Tidewater et al. v. Bolivarian Republic of Venezuela, прагнення інвестора шляхом 

корпоративної реструктуризації захистити себе від загальних ризиків 

виникнення майбутніх спорів проти приймаючої держави – цілком законна 

мета, яка не становить зловживання режимом захисту, передбаченим у ДІД 

[178, п. 184; 225, с. 68]. 

У свою чергу, Арбітраж ІКСІД у справі Phoenix Action v. The Czech 

Republic звертає увагу, що саме на арбітражні трибунали покладений обов’язок 

запобігти «недобросовісній маніпуляції системою міжнародного захисту 

інвестицій у рамках Конвенції ІКСІД та двостороннього інвестиційного 

договору» [135, п.144]. Тож в арбітражній практиці переважає підхід, згідно з 

яким підставою для відмови в позові на етапі визначення юрисдикції та 
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прийнятності є не так сама корпоративна реструктуризація, як її здійснення із 

зловживанням процесом з боку інвестора. При цьому спорам, які випливають із 

корпоративної реструктуризації, притаманний високий поріг для кваліфікації 

«зловживання процесом», і результат розгляду залежить від конкретних 

обставин справи [138, c. 3]. 

Таким чином, і науковці, і практики погоджуються у тому, що зміна 

національності інвестора шляхом корпоративної реструктуризації є 

проблематичним і небажаним явищем лише тоді, коли здійснюється винятково 

для цілей ініціювання міжнародного інвестиційного спору. Але оскільки ні 

Вашингтонська конвенція, ні МІД не забороняють корпоратвину 

реструктуризацію, саме перед арбітражними трибуналами стоїть завдання 

шляхом правотлумачення і правозастосування запобігти проявам та наслідкам 

недобросовісної корпоративної реструктуризації, або недобросовісного 

шопінгу договорів, що становить зловживання процесуальним правом з боку 

інвестора. 

2.4.2. Критерії визначення недобросовісної корпоративної 

реструктуризації 

На стадії визначення юрисдикції щодо спору, пов’язаного з 

корпоративною реструктуризацією, арбітражні трибунали, як правило, 

аналізують три головні питання: 

1. якою є національність компанії-позивача (критерій національності)? 

2. коли та за яких обставин була здійснена корпоративна 

реструктуризація (темпоральний критерій)? 

3. з яких мотивів була здійснена корпоративна реструктуризація 

(мотиваційних критерій)? 

Критерій національності інвестора 

Як було зазначено у підрозділі 2.2, критерій інкорпорації, найбільш 

поширений серед правових тестів для визначення національності інвестора, 

несе в собі багато ризиків, пов’язаних із високою імовірністю недобросовісного 

використання свого права на ініціювання спору позивачем.  
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Увагу на проблемність критерію місця інкорпорації звернув Арбітражний 

трибунал у спорі Saluka v. Czech Republic. Позивачем у цьому спорі була 

голландська компанія Saluka, яка повністю контролювалася британською 

компанією Nomura Europe. У свою чергу, компанія Nomura Europe була 

дочірньою компанією японської корпорації Nomura Group. Уряд Чеської 

Республіки вважав, що «реальним» позивачем компанію Nomura Europe, яка, 

будучи юридичною особою Великобританії, не могла користуватися режимом 

захисту згідно з ДІД між Нідерландами та Чеською Республікою. Відповідач 

наполягав на тому, що Saluka є лише «проміжною» компанією, створеною для 

цілей ініціювання спору. Корпоративна структура компанії зображена на 

Рис. 2.4. Додатку Б. Уряд Чеської Республіки закликав Арбітражний трибунал 

«підняти корпоративну вуаль» компанії Saluka для того, що визначити 

кінцевого cуб’єкта контролю над позивачем для цілей встановлення належності 

позивача у спорі та дійсного іноземного інвестора. 

Арбітражний трибунал, аналізуючи аргументи Відповідача, визнав 

наявність «близькості відносин» між компанією Saluka та Nomura Europe, однак 

відмовився включати в аналіз статусу позивача як іноземного інвестора 

критерій наявності контролю з боку юридичної особи третьої держави. Це було 

обґрунтовано тим, що при врегулюванні спору арбітражний трибунал повинен 

тлумачити передусім положення відповідного ДІД, що встановлює правовий 

режим для захисту інвестицій та врегулювання спору. Іншими словами, 

Арбітражний трибунал підкреслив, що «не мав можливості нав’язувати 

договірним державам визначення «інвестора», відмінне від визначення, 

закріпленого за згодою сторін у Договорі, …шляхом включення додаткових 

вимог, які cторони могли б самі включити, однак цього не зробили» [155, п. 

241]. 

Такого ж висновку дійшов Арбітражний трибунал у спорі Yukos Universal 

v. Russian Federation, який розглядався за правилами ЮНСІТРАЛ у зв’язку з 

порушенням ДЕХ. Компанія Yukos Universal була створена за законодавством 

Острову Мен (Великобританія), однак не здійснювала жодної економічної 
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діяльності в межах цієї юрисдикції. Російська Федерація обґрунтовувала свої 

заперечення проти юрисдикції саме наявністю реального зв’язку між 

позивачем, – «проміжною» компанією, – та громадянами Російської Федерації. 

Однак ДЕХ, як і ДІД між Нідерландами та Чеською Республікою, закріплює 

винятково на критерій місця інкорпорації для визначення національності 

інвестора. Саме тому Арбітражний трибунал відхилив аргументи Російської 

Федерації, обґрунтовуючи це тим, що «… зобов’язаний тлумачити положення 

Договору з урахуванням того, що безпосередньо написано у Договорі, а не з 

огляду на те, що могло б бути написано…» [210, c. 435]. 

Арбітраж ІКСІД у справі ADC v Hungary також звернув увагу на 

обмеженість повноважень арбітражного органу при визначенні поняття 

«інвестор» в залежності від тексту положень, погоджених сторонами МІД [2, п. 

358].  

Однак у справах Saluka v. Czech Republic і Yukos Universal v. Russian 

Federation, арбітражні трибунали визнали існування певної несправедливості, 

викликаної шопінгом договорів [27, c. 37]. У відповідь на аргумент Чеської 

Республіки щодо відсутності у позивача добросовісного, реального та 

тривалого зв’язку із Нідерландами, Арбітражний трибунал у справі Saluka v. 

Czech Republic зауважив, що ставиться із «певною симпатією» до цього 

аргументу [155, п. 240].  

Аналіз зазначеної вище арбітражної практики дозволяє дійти висновку, 

що МІД, які закріплюють критерій місця інкорпорації для визначення поняття 

«інвестор», створюють найсприятливіші умови для ініціювання міжнародного 

спору «проміжною» компанією, яка за формальними ознаками буде вважатися 

інвестором у розумінні цих договорів, попри відсутність реального 

економічного зв’язку із юрисдикцією, в межах якої така компанія створена. Але 

навіть якщо арбітражний трибунал визнає за «проміжною» компанію статус 

інвестора, цього може бути недостатньо для визнання юрисдикції щодо спору. 

Арбітражний трибунал, як правило, досліджує, чи мало місце зловживання 

правом при зміні корпоративної структури (тобто чи становила вона 
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недобросовісний «шопінг договорів»)? У цьому контексті важливими 

факторами є темпоральний та мотиваційний критерії. 

Темпоральний критерій  

Темпоральний критерій стосується дати та обставин здійснення 

корпоративної реструктуризації. Першим рішенням, яке запровадило принцип 

«зловживання процесом» у контексті спорів, зумовлених корпоративною 

реструктуризацією, було ухвалене у справі Phoenix Action v Czech Republic [72, 

c. 18]. За результатами розгляду спору позов був відхилений з тієї підстави, що 

позивач Phoenix Action, юридична особа за законодавством Ізраїлю, зловживав 

своїм правом на ініціювання спору проти Чехії.  

Правовий тест, запропонований рішенням у цій справі [135], базується на 

загальновизнаному принципі добросовісності (good faith) і складається із 

чотирьох елементів: 1) момент здійснення інвестицій (timing of the investment); 

2) момент направлення позову (timing of the claim); 3) зміcт транзакції (substance 

of the transaction); та 4) справжня природа діяльності позивача (true nature of the 

operation). Перші два елементи передбачають темпоральний аналіз, тоді як 

елементи 3 і 4 – аналіз мотиваційний. 

Стосовно першого елементу Арбітраж встановив, що Phoenix Action 

придбала чеські компанії (інвестиції у даному спорі) тоді, коли вони уже 

фігурували в цивільних процесах у чеських судах [135, п. 136]. Тобто 

позивачеві на момент придбання активів було відомо про обтяження, які 

можуть створити підстави для ініціювання міжнародного інвестиційного спору. 

Щодо другого елементу Арбітраж аналізував, скільки часу минуло після 

здійснення інвестицій, перш ніж позивач ініціював спір в ІКСІД. У цьому спорі 

більшість подій, які служили фактичними підставами для заявлених порушень, 

мали місце до моменту здійснення інвестицій (тобто набуття корпоративних 

прав на них). Суд звернув увагу на те, що Phoenix Action повідомила державу-

відповідача про існування спору всього лише через два місяці після придбання 

активів і навіть до реєстрації права власності на них в державних органах Чехії 

[135, п. 138]. Таким чином, з аргументації Арбітражу у цій справі випливає, що 
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імовірність зловживання правом зростає у тому випадку, якщо на момент 

набуття інвестицій шляхом корпоративної реструктуризації інвестор 

усвідомлював існування реальних підстав для виникнення спору, а сам спір був 

розпочатий незадовго після такої реструктуризації. 

Втім, тест у справі Phoenix Action включає комплексний аналіз не лише 

темпоральної, але і мотиваційної складової. Тому деякі автори, визнаючи 

важливість цього рішення у контексті встановлення критеріїв «зловживання 

процесом», ставлять під сумнів його універсальність, оскільки не всі арбітражні 

трибунали можуть перейняти філософію цього рішення [27, c. 32]. У якості 

альтернативи П. М. Блищак (P. M. Blyschak) пропонує арбітражне рішення у 

справі Mobil Corporations v Venezuela, яким, на думку автора, встановлено 

універсальний темпоральний принцип визначення зловживання процесом. 

Окреслюючи межі між «законним корпоративним плануванням» та 

«зловживанням правом» у випадку корпоративної реструктуризації, 

Арбітражний трибунал у справі Mobil Corporation v. Venezuela зазначив, що 

рішення, як правило, залежить від обставин конкретної справи і зловживанням 

є реструктуризація, яка має на меті поширення юрисдикції арбітражного органу 

на спір, який існував до такої реструктуризації [110, пп. 191, 205]. Іншими 

словами, добросовісною є реструктуризація ex ante, яка є частиною 

стратегічного корпоративного планування і має на меті застрахувати інвестора 

від потенційних спорів, які виникнуть у майбутньому. Натомість зловживанням 

є реструктуризація ex post, яка має на меті компенсувати втрати від невдалого 

структурування активів в минулому [27, c. 33].  

У іншому спорі – Aguas del Tunari v. Bolivia – Арбітраж ІКСІД узяв до 

уваги момент планування реструктуризації і не побачив у діях позивача 

ознак зловживання процесом, попри те що корпоративна реструктуризація 

(перенесення «проміжної» компанії з юрисдикції Кайманських островів у 

юрисдикцію Нідерландів) відбулося лише за місяць до ініціювання спору. 

Дійшовши такого висновку, Арбітражний трибунал опирався передусім на 

обставини справи і взяв до уваги, що і) передача корпоративних активів 
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планувалася потягом кількох місяців; та іі) матеріали справи не містили жодної 

вказівки на те, що на момент прийняття рішення про передачу активів інвестор 

міг передбачити серйозність подій, які розгорнулися пізніше і стали підставою 

для виникнення спору [7, п. 321].  

Правовий тест «недобросовісної» корпоративної реструктуризації з 

огляду на темпоральний критерій також було запропоновано в одному із 

найновіших спорів – Pac Rim Cayman LLC v. Republic of El Salvador. У цьому 

рішенні Арбітраж ІКСІД пов’язав аналіз темпорального критерію зі здатністю 

позивача передбачити виникнення конкретного спору в майбутньому, що 

«повинно вбачатися як дуже висока вірогідність, а не просто можлива 

суперечка» [124, п. 2.99]. Цей тест за аналогією був використаний також у спорі 

Tidewater and others v Venezuela [178, п. 194].  

Таким чином, імовірність зловживання правом підвищується, якщо 

корпоративна реструктуризація відбувається в останню хвилину напередодні 

ініціювання арбітражного провадження і якщо позивач може чітко передбачити 

виникнення спору як невідворотний факт [160, с. 18]. 

Задля об’єктивності аналізу необхідно зазначити, що темпоральний 

критерій при дослідженні обставин корпоративної реструктуризації може 

розглядатися на різних процесуальних стадіях: як темпоральний критерій 

юрисдикції щодо спору (jurisdiction rationae temporis) і як критерій 

прийнятності спору (admissibility). На стадії оцінки юрисдикції арбітражний 

трибунал повинен визначити момент виникнення спору і дати відповідь, чи 

була здійснена корпоративна реструктуризація до, під час або після виникнення 

спору. Якщо позивач набуває право власності/контролю щодо інвестицій після 

дати, коли мали місце фактичні підстави його виникнення, то спір не 

підлягатиме юрисдикції арбітражного трибуналу за часом (rationae temporis) 

[144, п. 182]. З цього випливає, що правовий тест, запропонований рішенням у 

справі Mobil Corporation v. Venezuela, стосується темпорального критерію саме 

як аспекту визначення юрисдикції. Здійснення ж аналізу щодо зловживання 

правом відбувається пізніше – під час оцінки прийнятності спору, щодо якого 
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арбітражний трибунал підтвердив свою юрисдикцію, у т.ч. за часом (rationae 

temporis). На цій стадії темпоральний критерій розглядається як критерій 

прийнятності спору і відповідає на запитання: чи міг кінцевий бенефіціарний 

власник, здійснюючи корпоративну реструктуризацію до дати виникнення 

конкретного спору, передбачити його виникнення? У цьому контексті можуть 

застосовуватися «тести» для правового аналізу, запропоновані рішеннями у 

справах Phoenix Action v Czech Republic; Pac Rim Cayman LLC v. Republic of El 

Salvador; Tidewater and others v. Venezuela. 

Водночас, окрім темпорального критерію, на етапі визначення 

прийнятності спору арбітражні органи також можуть аналізувати мотиви 

здійснення корпоративної реструктуризації. 

Мотиваційний критерій  

Аналіз мотиваційного критерію як підстави для визнання 

недобросовісною корпоративної реструктуризації та відсутності юрисдикції 

щодо спору в цілому, був здійснений у спорах Phoenix Action v Czech Republic, 

Levy and Gremcitel v. Republic of Peru та Philipp Morris v. Australia. 

Проаналізуємо кожен із них. 

Phoenix Action v Czech Republic 

Досліджуючи третій і четвертий елементи свого правового тесту, 

Арбітраж ІКСІД у справі Phoenix Action v Czech Republic кваліфікував 

корпоративну реструктуризацію як недобросовісну [135, п. 142], оскільки, по-

перше, передача активів здійснювалася між членами однієї сім’ї і не 

відбувалася на умовах витягнутої руки [135, п. 139]; і, по-друге, корпоративна 

реструктуризація не мала не меті здійснення реальної економічної діяльності 

[135, п. 140].  

Levy and Gremcitel v. Republic of Peru 

Подібна ситуація відображає обставини справи Levy and Gremcitel v. 

Republic of Peru. Громадянка Франції Renée Rose Levy та перуанська компанія 

Gremcitel SA розпочала міжнародний інвестиційний спір проти Перу. Внаслідок 

корпоративної реструктуризації перуанська компанія набула «французьку 
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національність», необхідну для набуття статусу іноземного інвестора 

відповідно до ДІД між Перу та Францією. Арбітраж ІКСІД дійшов висновку, 

що спосіб, у який пані Леві стала акціонером компанії Gremcitel SA, є 

зловживанням процесом для цілей міжнародного інвестиційного спору [144], 

попри те, що з точки зору темпорального критерію пані Леві набула у власність 

акції до моменту виникнення фактичних підстав для позову [144, п. 182]. На 

думку Арбітражу, єдиною причиною раптових корпоративних змін у компанії 

Gremcitel SA було саме її французьке громадянство, а тому така 

реструктуризація мала на меті винятково отримання доступу до арбітражного 

процесу у відповідності з ДІД [144, п.192]. 

Philipp Morris v. Australia  

Міжнародний інвестиційний спір Philipp Morris v. Australia [134] є одним 

із широкомасштабних заходів корпорації Філіп Морріс Інтернешенл проти 

Уряду Австралії у зв’язку з прийняттям наприкінці 2011 року Закону про 

стандартизоване немарковане пакування тютюнових виробів (Tobacco Plain 

Packaging Act) [181]. Зазначимо, що у зв’язку з цим законом компанія також 

пролобіювала ініціювання низкою держав спору проти Австралії в рамках СОТ 

[36].  

Philipp Morris v. Australia цей інвестиційний спір був ініційований на 

підставі ДІД між Гонконгом та Австралією і розглядався в порядку ad hoc 

арбітражу. Позивачем виступала компанія Philip Morris Asia Limited (далі – PM 

Asia), заснована за законодавством Гонконгу. Інвестиції, що підлягали захисту, 

– дві дочірні австралійські компанії PML та PM Australia. 

У вересні 2010 року Philip Morris International розпочала масштабну 

реструктуризацію афілійованих компаній PMI Group, у тому числі в 

Азійському регіоні. У результаті цієї реструктуризації, активи австралійських 

компаній PML та PM Australia були передані у власність PM Asia, яка 

ініціювала спір у статусі інвестора.  

У результаті правового аналізу Арбітражний трибунал дійшов висновку, 

що даний спір був ініційований PM Asia із зловживанням права, оскільки Philip 
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Morris International навмисне здійснила корпоративну реструктуризацію саме 

тоді, коли можна було передбачити виникнення спору. Згідно із тлумаченням 

Арбітражного трибуналу, спір можна передбачити, якщо існує принаймні 

«розумна перспектива» (reasonable prospect) реалізації заходу, що є предметом 

позову [134, п. 585]. Аналіз обставин справи продемонстрував, що 

корпоративна реструктуризація австралійських компаній мала на меті 

винятково створення правових підстав для ініціювання спору на підставі ДІД 

між Гонконгом та Австралією [134,, п. 587]. На думку Арбітражного трибуналу, 

іноземний інвестор міг реально передбачити виникнення спору у квітні 2010 

року, коли Прем’єр-Міністр та Міністр охорони здоров’я Австралії оголосили 

про беззастережний намір ухвалити закон [134, п. 586]. Отже, аналіз 

недобросовісної корпоративної реструктуризації у справі Philipp Morris v. 

Australia поєднав як і мотиваційний, і темпоральний критерії на стадії 

з’ясування прийнятності позову. 

Цікаво, що Арбітраж ІКСІД, визнаючи прийнятність позову Tokios 

Tokelés до України, також керувався темпоральним та мотиваційним 

критеріями і дійшов висновку, що Tokios Tokelés не зловживала своїм правом, 

розпочавши інвестиційний спір, адже компанія була створена за шість років до 

вступу в силу двостороннього інвестиційного договору. Тому Арбітраж ІКСІД 

трибунал не знайшов підстав вважати, що Tokios Tokelés була створена 

винятково у цілях набуття статусу іноземного інвестора та ініціювання спору в 

рамках ІКСІД [183, п. 56]. 

Таким чином, корпоративна реструктуризація, або шопінг договорів, – це 

один із форматів участі акціонера у міжнародному інвестиційному спорі. 

Корпоративна реструктуризація здійснюється, як правило, шляхом включення у 

корпоративну структуру «проміжної» компанії, що виступає номінальним 

позивачем у спорі («шопінг національності» інвестицій), або шляхом створення 

в іноземній юрисдикції компанії, що перебуває у власності та під контролем 

особи з національністю приймаючої держави («інтернаціоналізація» інвестицій 

«локального» походження). Корпоративна реструктуризація як така не 
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заборонена чинними МІД. Однак держави та арбітражні трибунали визнають 

ризики, пов’язані із здійсненням форум шопінгу не для оптимізації 

корпоративного управління, а винятково для отримання доступу до механізму 

врегулювання спору і отримання вигод від режиму захисту конкретного 

інвестиційного договору. У науковій літературі та арбітражній практиці 

корпоративна реструктуризація поділяється на дві категорії випадків: законне 

корпоративне планування інвестицій та недобросовісна корпоративна 

реструктуризація, або зловживання процесом. 

Аналіз добросовісності корпоративної реструктуризації як підстави 

набуття інвестором-позивачем права ініціювати спір, здійснюється до початку 

розгляду спору по суті – на стадії визначення юрисдикції щодо спору та 

прийнятності позову (jurisdiction and admissibility). Як правило, арбітражні 

трибунали бeруть до уваги критерій національності інвестора, темпоральний 

критерій і мотиваційний критерій.  

Критерій національності – як один із аспектів визначення юрисдикції 

щодо спору (jurisdiction rationae personae) – залежить передусім від 

закріпленого у міжнародному інвестиційному договорі правового тесту 

визначення національності інвестора. Аналіз арбітражної практики дозволяє 

дійти висновку, що критерій національності, як правило, не слугує підставою 

для визнання корпоративної реструктуризації недобросовісною. Темпоральний 

критерій стосується дати та обставин здійснення корпоративної 

реструктуризації і може розглядатися як на етапі визначення юрисдикції щодо 

спору (jurisdiction rationae temporis), так і під час з’ясування прийнятності 

позову. Мотиваційний критерій, у свою чергу, стосується мотивів здійснення 

корпоративної реструктуризації і аналізується під час з’ясування прийнятності 

позову.  

Аналіз арбітражної практики демонструє важливість усіх трьох критеріїв, 

однак дозволяє дійти висновку про те, що вирішальними для визначення 

недобросовісної корпоративної реструктуризації є аналіз темпорального та 

мотиваційного критеріїв під час з’ясування прийнятності позову. У будь-якому 
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разі результати правового аналізу арбітражного трибуналу залежать від 

обставин конкретної справи. 

2.5. Взаємозв’язок між провадженнями з множинністю форумів та 

множинністю суб’єктів 

Практиці міжнародного інвестиційного арбітражу відома ціла низка 

випадків паралельних проваджень, які були ініційовані кількома акціонерами 

незалежно один від одного. До таких прикладів слід віднести згадані у Розділі 1 

справи Sempra v. Argentina та Camuzzi v. Argentina, що були одночасно 

ініційовані мажоритарним та міноритарним акціонерами аргентинських 

газорозподільних компаній на підставі ДІД між США та Аргентиною; а також 

спори CME v. Czech Republic та Lauder v. Czech Republic, ініційовані на підставі 

різних ДІД, з одного боку, прямим власником акцій у чеській «локальній» 

компанії, а з іншого – міноритарним акціонером з опосередкованим правом 

власності на корпоративні активи цієї компанії. Нагадаємо, що у випадку спорів 

за позовами CME та Lauder арбітражні трибунали ухвалили два рішення із 

діаметрально протилежними наслідками щодо фактично однакового спору. 

Таким чином, спори CME v. Czech Republic та Lauder v. Czech Republic – це 

яскравий приклад множинних проваджень за участю різних акціонерів 

локальної компанії. 

Що стосується множинних проваджень за участю материнської 

компанії/акціонера та локальної компанії, слід звернути увагу на спір Amco vs. 

Indonesia [12], у рамках якого Арбітраж ІКСІД визнав незалежне один від 

одного право материнської компанії та локальної дочірньої компанії на 

ініціювання міжнародного інвестиційного спору на підставі інвестиційного 

контракту, який містив арбітражне застереження щодо ІКСІД [196, с. 44]. У 

свою чергу, Арбітраж ІКСІД у справі Enron v Argentina також наголосив на 

тому, що акціонери локальної компанії (незалежно від розміру активів та 

наявності прямого права власності/контролю) мають самостійне право на 

ініціювання спору згідно з ДІД, і це право позову не залежить від наміру 

локальної компанії ініціювати спір у зв’язку з порушенням інвестиційного 
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контракту [56, п. 49]. Аналогічний підхід переважає у науковій літературі [196, 

с. 70].  

Така позиція знаходить відображення у рішенні ІКСІД у справі Sempra v. 

Argentina, де сформульовано широке тлумачення статті 25(2)(b) Конвенції: 

“Цілком допустимо, що різні компанії-інвестори використовують арбітраж 

як механізм врегулювання спору на підставі різних корпоративних угод та 

відносин контролю: одні можуть брати участь у спорі у якості акціонерів, 

інші – як юридичні особи Договірної держави, що є стороною спору” [168, 

п. 44]. 

Що ж стосується взаємозв’язку між корпоративною реструктуризацією і 

паралельними провадженнями, ще у 2004 році Джуліан Д.М. Лью (J. D.M. Lew) 

зауважив, що «корпорації починають структурувати свої трансакції у такий 

спосіб, щоб отримати вигоду від різних МІД» [102, с. 280]. Сьогодні практика 

корпоративної реструктуризації набуває усе більшого поширення серед 

транснаціональних компаній. У зв'язку з цим Й. Баумгартнер (J. Baumgartner) 

вказує на зростанням тенденцій форум-шопінгу і шопінгу договорів, у тому 

числі за участю різних сторін, які входять до єдиної бізнес-структури [23, с. 

221]. У рішенні Saluka v. Czech Republic Арбітраж прямо пов’язав між собою 

шопінг договорів та форум-шопінг, стверджуючи, що ці практики несуть у собі 

багато спільних ризиків, пов’язаних із зловживанням арбітражною процесом з 

боку іноземного інвестора [155, п. 240]. 

Один із недавніх спорів, який на практиці демонструє взаємозв’язок між 

форум-шопінгом та шопінгом договорів є спір Transglobal v. Panama, що 

розглядався в рамках ІКСІД [187]. Цей міжнародний інвестиційний спір виник 

внаслідок корпоративної реструктуризації, здійсненої шляхом перенесення у 

правове поле міжнародного інвестиційного арбітражу спір локального 

характеру. Один із позивачів у спорі – американська компанія Transglobal 

Green Energy – володіла спільно із громадянином Панами локальною 

панамською компанією, що також виступала позивачем у кількох судових 

процесах в національних судах Панами. Цікаво, що корпоративна 
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реструктуризація у цій справі, як і у випадку Philip Morris v Australia, 

передбачала не створення «проміжної» компанії в іноземній юрисдикції, а 

передачу активів у «локальній» компанії номінальному іноземному акціонеру, 

що насправді не здійснював контроль над інвестиціями. Арбітраж ІКСІД 

дійшов висновку про неприйнятність позову Transglobal Green Energy і 

відсутність юрисдикції щодо спору в цілому, оскільки він був ініційований 

позивачем зі зловживанням своїми процесуальними правами.  

При цьому Арбітраж ІКСІД взяв до уваги цілу низку факторів, а саме 

[187, пп. 111-113]: (i) існування незавершених паралельних проваджень у 

національних судах Панами щодо тісно пов’язаних фактичних обставин; (ii) 

темпоральний критерій, зокрема, кінцевий бенефіціарний власник локальної 

компанії опосередковано фігурував у судових провадженнях в Панамі до 

здійснення реструктуризації; (iii) мотиваційний критерій – прагнення отримати 

доступ до процедури міжнародного інвестиційного арбітражу; (iv) наявність де 

факто контролю над інвестиціями (як негативний критерій) з боку 

громадянина Панами, тобто держави-відповідача. При цьому Арбітраж ІКСІД 

взяв до уваги негативний критерій наявності контролю навіть попри те, що 

громадянин Панами володів лише 30% акцій у статутному капіталі панамської 

компанії. 

На особливу увагу заслуговує висновок Арбітражу ІКСІД, в якому 

зловживання процесом охарактеризоване як «поріг», тобто вирішальний 

фактор, що виключає підсудність спору в рамках цього арбітражного 

провадження, навіть якщо позов відповідає усім необхідним аспектам 

юрисдикції [187, п. 100].  

Підсумовуючи викладене у цьому розділі, зазначимо, що донедавна в 

практиці міжнародних інвестиційних арбітражів переважав підхід широкого 

тлумачення понять «інвестор» та «інвестиції», що створювало умови для 

існування кількох окремих множинних проваджень за участю пов’язаних осіб, а 

саме:  
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1) у національних судах держави-відповідача: провадження за позовом 

локальної компанії на підставі інвестиційного контракту; 

2) у порядку міжнародного інвестиційного арбітражу: 

- провадження за позовом локальної компанії на підставі ДІД та 

другого речення статті 25(2)(b) Вашингтонської конвенції; 

- провадження за позовом материнської компанії на підставі 

інвестиційного контракту, стороною якого є локальна компанія; 

- провадження за позовом мажоритарного акціонера, який є прямим 

власником активів локальної компанії – на підставі ДІД та першого речення 

статті 25(2)(b) Вашингтонської конвенції; 

- провадження за позовом міноритарного акціонера, який є прямим 

власником активів локальної компанії – на підставі ДІД та першого речення 

статті 25(2)(b) Вашингтонської конвенції; 

- провадження за позовом акціонера з опосередкованим правом 

власності активів локальної компанії (незалежно від розміру активів та 

здійснення контролю) – на підставі ДІД та першого речення статті 25(2)(b) 

Вашингтонської конвенції. 

Імовірність існування зазначених вище множинних проваджень 

підсилюється і можливістю здійснення корпоративної реструктуризації 

інвестицій в цілях набуття права на ініціювання одразу кількох інвестиційних 

спорів проти держави-відповідача на підставі різних ДІД. Разом із тим, рішення 

у справі Transglobal v. Panama та низці інших недавніх справ демонструє 

формування нового підходу в арбітражній практиці, згідно з яким наявність 

проваджень з множинністю форумів та суб’єктів слугує підставою для відмови 

у прийнятності позову в міжнародному інвестиційному арбітражі. При цьому 

арбітражними трибуналами покладено в основу правового аналізу права 

інвестора на ініціювання спору принцип добросовісності. 

Результати аналізу матеріалу, наведеного у цьому розділі, дозволяють 

сформулювати такі можливі механізми запобігання провадженням з 

множинністю суб’єктів: 
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1) в контексті закріплення більш жорстких вимог визначення 

юрисдикції щодо спору: визначення національності інвестора в МІД шляхом 

поєднання критерію місця інкорпорації з критерієм здійснення економічної 

діяльності; 

2) в контексті розробки критеріїв прийнятності позову в арбітражній 

практиці: 

 послідовне застосування доктрини реальної зацікавленої сторони з 

урахуванням як позитивного, так і негативного критерію наявності контролю; 

 обмеження права міноритарного акціонера на компенсацію у 

зв’язку з завданням непрямих збитків, або пропорційне зменшення розміру 

такої компенсації, – у випадку (i) якщо локальна компанія або її мажоритарний 

акціонер ініціювали спір із ідентичними вимогами; та (ii) міноритарному 

акціонерові було про це відомо; та/або (iii) міноритарний акціонер мав 

можливість приєднатися до позову локальної компанії або її мажоритарного 

акціонера і не зробив цього; та/або (iv) міноритарний акціонер відмовився від 

консолідації (об’єднання) відповідних арбітражних проваджень; 

 підняття корпоративної вуалі в разі наявності контролю над 

позивачем з боку фізичної або юридичної особи з національністю держави-

відповідача або третьої (недоговірної) держави. Власне, ідеться про 

застосування «негативного» критерію наявності контролю, але його 

ефективність може бути обмежена у випадках здійснення позивачем реальної 

економічної діяльності на території держави-місця реєстрації.  

 застосування принципу добросовісності при дослідженні факту 

зловживання з боку інвестора-позивача своїм правом на ініціювання спору; 

закріплення критеріїв недобросовісного «шопінгу договорів» у МІД.  

Окрім того, вбачається доцільним пропонувати використання доктрин 

єдиної економічної реальності та реальної зацікавленої особи, що надають 

перевагу економічному підходу перед формальним підходом тлумачення та 

правозастосування, у процесі застосування арбітражними трибуналами 
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реформованих принципів res judicata та lis pendens, а також механізму 

консолідації у провадженнях із множинністю форумів. 

 

Висновки до Розділу 2 

1. Класифікацію видів інвесторів-позивачів в контексті проваджень із 

множинністю суб’єктів доцільно здійснювати за трьома критеріями: рівень 

корпоративного зв’язку між інвестором та інвестиціями; вид корпоративного 

зв’язку між інвестором та інвестиціями (прямий/ опосередкований); 

національність інвестицій (тобто чи здійснені інвестиції особою з 

національністю держави-відповідача, іншої договірної держави або третьої 

(недоговірної) держави). 

2. Локальній компанії, що зареєстрована на території приймаючої держави 

як дочірня компанія іноземного інвестора, притаманна подвійна правова 

природа в контексті міжнародного інвестиційного арбітражу: з одного боку, 

«локальна» компанія виступає в якості інвестицій у спорі, ініційованому її 

акціонерами на підставі конкретної ДІД у рамках ІКСІД або за іншою 

арбітражною процедурою, а з іншого боку, «локальна» компанія сама має право 

ініціювати спір в рамках ІКСІД, обґрунтовуючи свій статус інвестора другим 

реченням статті 25(2)(b) Вашингтонської конвенції.  

3. Визнаючи статус інвестора за материнською компанією арбітражні 

органи керуються економічним підходом, вважаючи материнську компанію та 

її локальну дочірню компанію «єдиною економічною реальністю», у результаті 

чого материнська компанія визнається іноземним інвестором, не будучи 

стороною інвестиційної контакту. 

4. В основу визнання статусу інвестора за міноритарним акціонером 

покладений широкий підхід до тлумачення понять «інвестор» та «інвестиції», а 

також визнання права вимоги у зв’язку з непрямими збитками внаслідок 

порушень МІД, які прямо не завдають шкоду акціонерові, однак спричиняють 

втрати для локальної компанії, що виступає у якості інвестицій. 
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5. В основу арбітражної практики щодо визнання статусу інвестора за 

акціонером з опосередкованим правом власності/контролю над інвестиціями 

покладений широкий підхід до тлумачення понять «інвестор» та «інвестиції», у 

тому числі застосування доктрини реально зацікавленої сторони, що 

передбачає врахування фактору кінцевого бенефіціарного власника, який де-

факто володіє інвестиціями і зацікавлений в ініціюванні спору та подальшій 

компенсації у результаті його розгляду. Тобто для визначення юрисдикції щодо 

спору не має значення національність «проміжної» компанії, через яку 

інвестор-позивач володіє/здійснює контроль над інвестиціями. 

6. Розвиток в арбітражній практиці доктрини реальної зацікавленої сторони 

слід розглядати як де-факто застосування позитивного критерію наявності 

контролю у випадках тлумачення поняття «інвестиції» та визнання статусу 

інвестора за акціонером-позивачем з опосередкованим правом 

власності/контролю. Однак арбітражні трибунали, як правило, відмовляються 

застосовувати цю доктрину при визначенні національності позивача, що 

перебуває під контролем з боку осіб держави-відповідача або третьої (не 

договірної) держави. У цьому полягає вибірковість та однобічність 

сформованого в арбітражній практиці підходу, який демонструє спрямованість 

на розширення сфери застосування МІД та розширення юрисдикції 

арбітражних інвестиційних трибуналів. 

7. Окрему категорію становлять спори, ініційовані «проміжною» 

компанією, що виступає в якості номінального акціонера і набуває статус 

інвестора у спорі внаслідок корпоративної реструктуризації, або шопінгу 

догорів. Корпоративна реструктуризація у вигляді корпоративного планування 

інвестицій не заборонена міжнародним інвестиційним правом, однак 

недобросовісна корпоративна реструктуризація, здійснена зі зловживанням 

процесуальними правами інвестора, слугує підставою для визнання позову 

неприйнятним (inadmissible).  

8. Здійсненню недобросовісної корпоративної реструктуризації сприяє 

арбітражна практика визнання статусу інвестора за різними акціонерами, а 
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також закріплення у МІД низького порогу визначення національності інвестора 

у вигляді тесту «місця інкорпорації», який не забезпечує тісного зв’язку між 

інвестором-позивачем і договірною державою, на національність якої він 

претендує.  

9. Арбітражні органи не розглядають критерій національності як самостійну 

підставу для визнання факту зловживання процесом у спорах щодо 

корпоративної реструктуризації. 

10. Наявність широкого кола потенційних позивачів в межах однієї 

корпоративної структури створює ризики виникнення одразу кількох 

проваджень із множинністю форумів та суб’єктів: 1) у національних судах 

держави-відповідача – за позовом локальної компанії на підставі 

інвестиційного контракту; 2) у різних міжнародних інвестиційних трибуналах: 

за позовом материнської компанії та/або за позовами 

мажоритарного/міноритарного акціонерів (у тому числі з опосередкованим 

правом власності/контролю) – на підставі різних ДІД між державою-

відповідачем і третіми державами; та/або за позовом локальної компанії – на 

підставі ДІД і керуючись другим реченням статті 25(2)(b) Вашингтонської 

конвенції. 

11. Рішення у справі Transglobal v. Panama демонструє формування нового 

підходу в арбітражній практиці, згідно з яким наявність проваджень з 

множинністю форумів та суб’єктів слугує підставою для відмови у 

прийнятності позову в міжнародному інвестиційному арбітражі; при цьому в 

основу правового аналізу права інвестора на ініціювання спору покладено 

принцип добросовісності. 

12.  З метою запобігання провадженням з множинністю суб’єктів доцільно 

запропонувати такі можливі механізми: 1) в контексті закріплення більш 

жорстких вимог визначення юрисдикції щодо спору у МІД: (i) визначення 

національності інвестора за критерієм місця інкорпорації у поєднанні з 

критерієм здійснення економічної діяльності; 2) в контексті розробки критеріїв 

неприйнятності позову в арбітражній практиці: (i) послідовне застосування 
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доктрини реальної зацікавленої сторони з урахуванням як позитивного, так і 

негативного критерію наявності контролю над інвестиціями; (ii) обмеження 

права міноритарного акціонера на компенсацію у зв’язку з завданням непрямих 

збитків або пропорційне зменшення розміру такої компенсації у випадку 

існування провадження за позовом локальної компанії або її мажоритарного 

акціонера в іншому форумі з однаковими позовними вимогами; (iii) підняття 

корпоративної вуалі в разі наявності контролю над позивачем з боку фізичної 

або юридичної особи з національністю держави-відповідача або третьої 

(недоговірної) держави; (iv) застосування принципу добросовісності при 

дослідженні факту зловживання під час набуття та реалізації інвестором свого 

права на ініціювання спору; (v) закріплення у МІД критеріїв визначення 

недобросовісного шопінгу договорів, а саме – мотиваційного та темпорального 

критеріїв; (vi) використання доктрин єдиної економічної реальності та реальної 

зацікавленої особи у процесі застосування арбітражними трибуналами 

реформованих принципів res judicata та lis pendens, а також механізму 

консолідації у провадженнях із множинністю форумів. 
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РОЗДІЛ 3. 

ПИТАННЯ МНОЖИННИХ ПРОВАДЖЕНЬ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМИ 

МІЖНАРОДНОГО ІНВЕТИЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ: ДОСВІД 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА ЮНСІТРАЛ 

Протягом останніх років держави помітно активізували свою діяльність у 

сфері реформування системи врегулювання спорів між інвестором і державою. 

Ця тенденція прослідковується на двосторонньому, регіональному та 

міжнародному рівнях [140]. Оскільки поширення множинних проваджень 

зумовлене, серед іншого, особливостями міжнародного інвестиційного 

арбітражу, окремі аспекти реформування цієї системи, безперечно, потребують 

більш детального аналізу у контексті теми цього дисертаційного дослідження. 

Нові положення щодо процедури врегулювання спорів між інвестором і 

державою закріплені у нещодавно укладених МІД як двостороннього рівня 

(наприклад, ДІД між Колумбією та ОАЕ [25], Глава 8 Угоди про вільну 

торгівлю між Перу та Австралією від 2018 р. [132], ДІД між Україною та 

Туреччиною 2017 р. [262]), так і регіонального рівня (наприклад, у Всеосяжній 

та прогресивній угоді про Транс-Тихоокеанське партнерство [41], 

Всеохоплюючій економічній та торговельній угоді між ЄС та Канадою (СETA) 

[47], Угоді про захист інвестицій між ЄС та Сінгапуром (EU-Singapore 

Investment Protection Agreement) [63]. Окрім того, питанню реформування 

системи врегулювання спорів між інвестором і державою присвячена діяльність 

другої та третьої робочих груп ЮНСІТРАЛ. 

Згідно зі Звітом ЮНКТАД 2015 р. [193, c. xii], [140, c. 5] реформування 

системи врегулювання спорів між інвестором і державою здійснюється у таких 

трьох напрямках: 1) закріплення та удосконалення існуючих механізмів; 2) 

впровадження нових елементів до існуючих механізмів, у т.ч. процедури 

апеляційного оскарження арбітражних рішень; та 3) заміна системи 

міжнародного інвестиційного арбітражу іншими механізмами врегулювання 

спорів між інвестором і державою. На нашу думку, кожен із цих напрямків 



 

 

143 

прямо або опосередковано пропонує низку рішень для запобігання множинним 

провадженням між інвестором і державою. 

Наприклад, перший з окреслених напрямків включає, серед іншого, 

обмеження доступу інвестора до процедури врегулювання спору в цілях 

протидії форум-шопінгу та шопінгу договорів. У контексті другого напрямку 

передбачається запровадження апеляційного механізму оскарження рішень 

арбітражних трибуналів, а у рамках третього напрямку – створення єдиного 

постійнодіючого міжнародного інвестиційного суду на заміну міжнародним 

інвестиційним арбітражним трибуналам. При цьому, якщо заходи першого 

напрямку є процесуальними механізмами, спрямованими на удосконалення 

існуючої процедури врегулювання спорів між інвеcтором і державою, то заходи 

другого та третього напрямків передбачають докорінну інституційну реформу 

системи міжнародного інвестиційного арбітражу в цілому. 

Слід підкреслити, що прихильники інституційної реформи 

обґрунтовують її необхідність високим рівнем фрагментації міжнародного 

інвестиційного права, яка зумовлює існування арбітражних рішень, що по-

різному тлумачать однотипні та часто подібні за змістом правові положення 

різних МІД. У свою чергу, як продемонстровано у Розділі І, неузгодженість 

арбітражної практики є одним із негативних наслідків множинних проваджень 

між інвестором і державою – коли різні арбітражні трибунали, оцінюючи одні і 

ті ж фактичні обставини та одні і ті ж дії держави-відповідача, по-різному 

тлумачать або положення одного МІД, або положення різних МІД, що 

закріплюють однакові за своєю суттю стандарти захисту іноземних інвестицій. 

Тому питання інституційної реформи міжнародного інвестиційного 

арбітражу є актуальним у контексті теми цього дисертаційного дослідження. З 

огляду на зазначене, Розділ 3 присвячений аналізу окремих аспектів 

реформування міжнародного інвестиційного арбітражу, пов’язаних із 

запобіганням множинним провадженням, – на прикладі досвіду ЄС та 

діяльності ЮНСІТРАЛ. Окрему увагу приділено як процесуальним механізмам 
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з запобігання множинним провадженням, так і підходам до інституційної 

реформи міжнародного інвестиційного арбітражу. 

3.1. Нові процесуальні механізми запобігання множинним 

провадженням у МІД Європейського Союзу 

У 2014 році Європейська комісія завершила переговори із Урядом Канади 

щодо Угоди CETA, а у 2015 році – із Урядом Сінгапуру щодо Угоди про вільну 

торгівлю та захист інвестицій між ЄС та Сінгапуром. Обидва міжнародні 

договори містили окрему главу про захист інвестицій та врегулювання 

інвестиційних спорів. У 2018 році Європейська комісія вирішила змінити 

структуру Угоди про вільну торгівлю та захист інвестицій між ЄС та 

Сінгапуром і розділити її на два окремі міжнародні договори – EU-Singapore 

Free Trade Agreement та EU-Singapore Investment Protection Agreement [63]. 

Станом на квітень 2019 р. Угода CETA та міжнародні договори між ЄС і 

Сінгапуром підписані договірними сторонами і перебувають на стадії 

ратифікації. 

Угода CETA та Угода про захист інвестицій між ЄС та Сінгапуром (далі – 

Угода між ЄС та Сінгапуром) стали першими міжнародними договорами ЄС, 

які передбачають низку механізмів з реформування системи врегулювання 

спорів між інвестором і державою. У офіційних документах ці нові механізми 

отримали назву «новий підхід ЄС» і у подальшому були включені також в 

Угоду про захист інвестицій між ЄС та В’єтнамом [64], переговори щодо якої 

завершилися у вересні 2018 р. Аналогічні положення також закріплені у проекті 

нової Угоди про вільну торгівлю між ЄС і Мексикою станом на 21 квітня 2018 

р. [62] і, судячи із офіційної пропозиції ЄС, будуть включені у текст Угоди про 

вільну торгівлю між ЄС та Чилі [60]. 

Головні положення «нового підходу ЄС» закріплені у Главі 8.F Угоди 

CETA, Главі 3.A Угоди між ЄС та Сінгапуром та Главі 3.В Угоди між ЄС та 

В’єтнамом відповідно і об’єднують як вимоги щодо процедури врегулювання 

спору, які аналізуються у даному підрозділі, так і нову інституційну модель, що 

детально розкривається у наступному підрозділі. 
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Серед основних положень «нового підходу ЄС», які мають безпосередній вплив 

на питання множинних проваджень між інвестором і державою, слід виділити 

такі [229, с. 15]: 

 нова модель ЄС не надає перевагу механізму міжнародного 

інвестиційного арбітражу перед системою національного судочинства 

приймаючої держави. [85, п. 6 (а)]. Такий підхід має на меті мінімізувати 

потенційну кількість міжнародних спорів між іноземним інвестором та 

державою [84, c. 10]; 

 нова модель ЄС забороняє паралельні провадження між інвестором 

і державою, оскільки зобов’язує інвесторів припинити спір у національному 

суді у випадку ініціювання міжнародного інвестиційного спору [84, c. 3]; 

 нова модель ЄС запобігає використанню «проміжних» компаній і 

вимагає існування реального зв'язку з економікою Європейського Союзу або 

відповідної договірної держави для набуття правового статусу інвестора [85, п. 

6 (d)]; 

 нова модель ЄС дозволяє Сторонам видавати керівництва щодо 

тлумачення, які матимуть обов’язкову силу і покликані забезпечити коректне 

тлумачення відповідного міжнародного договору з відображенням намірів 

договірних сторін [85, п. 6 (e)] ; 

 нова модель ЄС не передбачає включення «парасолькових 

застережень» до тексту МІД [84, c. 10]. 

На прикладі наведеного нижче порівняльного аналізу між положеннями 

Глави 8.F Угоди CETA та Глави 3.A між ЄС та Сінгапуром щодо процедури 

врегулювання спорів між інвестором і державою (у т.ч. щодо юрисдикційних 

вимог) цей підрозділ має на меті надати реальну оцінку ефективності 

процесуальних механізмів, запропонованих в «новому підході ЄС», з точки 

зору запобігання виникненню множинних проваджень та необґрунтованому 

використанню корпоративної структури в цілях ініціювання спорів між 

інвестором і державою.  
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Сфера застосування за характером спірних правовідносин (rationae 

materiae)  

Угода CETA виключає зі своєї сфери застосування ті спори, які 

виникають з положень інвестиційних контрактів [143, c. 20]. Цікаво, що проект 

Угоди CETA від 21 листопада 2013 року містив «парасолькове застереження», 

включене за пропозицією ЄС [143, c. 20, зноска 148], однак воно не ввійшло до 

фінальної редакції договору. Цей факт демонструє позицію Уряду Канади, який 

відомий своїм негативним ставленням до «парасолькових застережень» [143, c. 

20, зноска 149] [100, c. 53, c. 60]. Натомість стаття 2.4.6 Угоди між ЄС та 

Сінгапуром містить «парасолькове застереження» [63]. Однак, на нашу думку, 

будь-які негативні наслідки існування цього «парасолькового застереження» з 

точки зору проблеми множинних проваджень нівелюються завдяки положенню 

про відмову від права на позов, що закріплене у ст. 3.7.1 Угоди між ЄС та 

Сінгапуром і детально проаналізовано нижче у цьому підрозділі. 

Сфера застосування за колом осіб (rationae personae) 

Що стосується визначення інвестора, Угода CETA не містить особливих 

нововведень і відносить до поняття «інвестор» як фізичних осіб, так і 

підприємства (за винятком філій або представництв), які прагнуть здійснити, 

здійснюють або здійснили інвестиції на території іншої Договірної Сторони. У 

контексті протидії множинним провадженням і, зокрема, необґрунтованій 

корпоративній реструктуризації, слід особливу увагу звернути на визначення 

«підприємства Сторони», яке закріплене у ст. 8.1 Угоди CETA [47]. Для 

визначення національності інвестора Угода CETA, окрім критерію місця 

інкорпораціїї передбачає два альтернативні критерії: a) критерій економічного 

зв'язку та b) позитивний критерій контролю у поєднанні з критерієм 

економічного зв’язку між кінцевим бенефіцарним власником та договірною 

державою його національності. При застосуванні першого критерію уникається 

ситуація, коли міжнародний інвестиційний спір ініціюється «проміжною» 

компанією, як-то у спорах Philipp Morris v. Australia, Saluka v. Czech Republic і 

Aguas del Tunari vs. Bolivia. При застосуванні другого критерію – обмежується 
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практика штучного перенесення локального інвестиційного спору до категорії 

міжнародного (як відбулося у справах Phoenix Action vs Czech Republic та Levy 

and Gremcitel v. Republic of Peru). 

Ст. 1.2.5 Угоди між ЄС та Сінгапуром [63] закріплює подібний підхід, 

надаючи статус іноземного інвестора юридичні особі за принципом місця 

інкорпорації та місця розташування у формулюванні, що повністю відповідає 

визначенню «товариства» згідно зі ст. 54 Договору про функціонування 

Європейського Союзу (у контексті права на заснування) [61]. При цьому ст. 

1.2.5 Угоди між ЄС та Сінгапуром містить важливе застереження: якщо 

юридична особа має на території ЄС або Сінгапуру тільки зареєстрований офіс 

або ефективний центр управління, але не здійснює основну діяльністю, то така 

юридична особа може вважатися юридичною особою ЄС або Сінгапуру за 

умови, якщо здійснює суттєві бізнес-операції («substantive business operations») 

на території відповідної договірної сторони [63]. 

Таким чином, Угода CETA та Угода між ЄС та Сінгапуром закріплюють 

критерій економічного зв’язку у поєднанні з критерієм місця інкорпорації як 

необхідний критерій для визначення іноземного інвестора у цілях ініціювання 

спору проти приймаючої держави. Для задоволення критерію економічного 

зв’язку інвестору не обов’язково здійснювати основну економічну діяльність на 

території відповідної договірної сторони, а достатньо наявності бізнес-

операцій, що вказують на існування стабільного економічного зв’язку між 

інвестором і державою, на національність якої він претендує. 

Інші юрисдикційні аспекти: положення про відмову від права на позов 

Ст. 8.22 Угоди CETA та ст. 9.17 Угоди між ЄС та Сінгапуром 

закріплюють обов’язкові процесуальні вимоги, виконанням яких обумовлюють 

право інвестора подати позов до арбітражного трибуналу. Серед таких вимог на 

особливу увагу заслуговує положення про відмову інвестора від права на позов 

(no “u-turn” provision). Вважаємо за доцільне розглянути цей механізм більш 

детально, оскільки «новий підхід ЄС» суттєво удосконалює традиційні 

положення про відмову від права на позову, проаналізовані у Розділі І. 
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Ст. 8.22 Угоди CETA [47] передбачає: 

1. Інвестор може подати скаргу… якщо інвестор: […] 

(f) відкликав або припинив будь-яке провадження, розпочате в 

арбітражному трибуналі або суді згідно з національним або міжнародним 

правом стосовно заходу, який, на думку інвестора, становить порушення, на 

яке посилається інвестор у своїх позовних вимогах; 

(g) відмовляється від свого права на подання позову або ініціювання спору 

в арбітражному трибуналі або суді згідно з національним або міжнародним 

правом стосовно заходу, який, на думку інвестора, становить порушення, на 

яке посилається інвестор у своїх позовних вимогах. 

2. Якщо позов … стосується збитків або шкоди, понесених або завданих 

місцевій компанії, або інтересу в місцевій компанії, якою інвестор володіє або 

яку контролює прямо або опосередковано, вимоги, закріплені у підпараграфах 1 

(f) і (g), стосуються як інвестора, так і локальної компанії. […] 

Це положення має низку позитивних наслідків з точки зору протидії 

форум-шопінгу та шопінгу договорів. Насамперед ст. 8.22.1 виключає 

можливість існування паралельних проваджень у арбітражному суді 

(створеному згідно з Угодою CETA або Угодою між ЄС та Сінгапуром), з 

одного боку, та в державному суді приймаючої держави або іншому 

міжнародному арбітражному трибуналі, з іншого. Угода CETA не забороняє 

позивачу ініціювати провадження у державному суді приймаючої держави, 

однак зобов’язує інвестора «відкликати або припинити» (withdraw or 

discontinue) таке провадження, перш ніж звернутися до арбітражного трибуналу 

для врегулювання ідентичного спору за процедурою Угоди CETA. Цим ст. 

8.22.1 Угоди CETA нагадує формулювання ст. 1121(2)(b) НАФТА [115].  

При цьому Угода CETA не тільки зобов’язує позивача припинити вже 

розпочаті провадження, але й зобов’язує відмовитися від свого права 

ініціювати спори в майбутньому, чим «адаптувала» вимогу Арбітражу ІКСІД у 

справі Renco Group v. Peru щодо «матеріальної складової» відмови від позову 

[229, с. 15].  
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Слід однак підкреслити, що згідно зі ст. 8.22.5 Угоди CETA [47] відмова 

інвестора від свого права на позов в іншому провадженні перестає діяти в разі 

відхилення позову у зв’язку з невиконанням інвестором обов’язкових 

процесуальних вимог. В такому випадку Угода CETA дозволяє інвестору або 

пов’язаній з ним локальній компанії ініціювати інвестиційний спір щодо того ж 

заходу приймаючої держави в державному суді останньої або в іншому 

міжнародному арбітражному трибуналі. Цим ст. 8.22.5 Угоди CETA 

принципово відрізняється від cт. 3.7.1(f) Угоди між ЄС та Сінгапуром [63], яка 

також закріплює положення про відмову від права на позов, однак встановлює 

більш жорстку вимогу і унеможливлює ініціювання інвестором та пов’язаною з 

ним локальною компанією спору в будь-якому іншому форумі, навіть якщо 

такий спір не був розглянутий по суті арбітражним судом згідно з Угодою між 

ЄС та Сінгапуром.  

Окрім того, положення про відмову від права на позов, запропоноване 

«новим підходом ЄС», запобігає виникненню не тільки форум-шопінгу, а й 

шопінгу догорів. Так, ст. 8.22 Угоди CETA обмежує можливість використання 

інвестором корпоративної структури в цілях ініціювання інвестиційного спору, 

оскільки поширює вимогу про відмову від позову як на інвестора-позивача, так 

і на пов’язану з ним локальну компанію. Із цього випливає висновок, що 

Договірні Сторони Угоди CETA, усвідомлюючи подвійну правову природу 

локальної компанії в силу положень статті 25(2)(b)Вашингтонської конвенції, 

передбачили механізм для запобігання практиці шопінгу договорів [229, с. 16]. 

В Угоді між ЄС та Сінгапуром Договірні Сторони пішли ще далі, 

зобов’язавши відмовитися від свого права на позов в іншому провадженні не 

тільки інвестора-позивача і пов’язану з ним локальну компанію, а й усіх осіб, 

пов’язаних з інвестором-позивачем та локальною компанією в межах єдиної 

корпоративної структури [63, ст. 3.7.2]. Недотримання вимоги щодо відмови від 

права на позов є підставою для відхилення арбітражним судом юрисдикції 

щодо спору, ініційованого на підставі Угоди СЕTA або Угоди про ЄС та 

Сінгапур відповідно [47, ст. 8.22.4], [63, ст. 3.7.3]. 
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Слід погодитися із А. Райнішем (A. Reinisch) у тому, що ст. 8.22 Угоди 

CETA має на меті запобігти множинним провадженням, надаючи доступ до 

механізму врегулювання інвестиційного спору лише в разі ефективного 

відкликання інвестором інших позовів [143, c. 19]. При цьому зауважимо, що 

ст. 8.22 Угоди CETA не обмежує право інвестора на вибір між різними 

наявними процедурами, однак спонукає більш раціонально і виважено робити 

цей вибір [229, с. 16].  

Однак виникає питання, чи врегульовує стаття 8.22 Угоди CETA ту 

категорію випадків, коли після отримання невигідного для себе рішення 

зацікавлений інвестор намагається знову ініціювати спір проти приймаючої 

держави, залучивши в якості позивача іншого інвестора у розумінні Угоди 

CETA – скажімо, свою дочірню компанію? Якщо обидва позови 

стосуватимуться відшкодування збитків, безпосередньо завданих локальній 

компанії внаслідок тих самих дій держави-відповідача, то позов «нового» 

позивача, на наш погляд, буде відхилений на підставі статті 8.22.2 Угоди CETA. 

Адже відмова від права на позов, заявлена локальною компанією в рамках 

першого провадження, зберігатиме силу у зв’язку з тим, що спір за позовом 

«первісного» інвестора уже був розглянутий по суті. Однак зовсім інша 

ситуація складеться, якщо «первісний» позов у рамках Угоди CETA не 

стосувався збитків, завданих локальній компаній. У такому разі відмова від 

права на позов, заявлена «первісним» позивачем, не поширюватиметься на 

«нового» позивача, а тому не обмежуватиме право останнього ініціювати спір. 

У випадку ж виникнення спору на підставі Угоди між ЄС та Сінгапуром така 

ситуація не можлива, адже згідно зі ст. 3.7.2 Угоди між ЄС та Сінгапуром 

«первісний» позивач разом зі своєю відмовою від права на позов повинен 

надати підтвердження аналогічних відмов усіх пов’язаних із ним осіб, і такі 

відмови зберігають силу у майбутньому незалежно від результату «первісного» 

спору [63]. Із здійсненого вище аналізу випливає висновок: тоді як Угода CETA 

ускладнює отримання недобросовісним інвестором доступу до механізму 
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врегулювання спору за допомогою використання корпоративної структури, 

Угода між ЄС та Сінгапуром отримання такого доступу унеможливлює. 

Виникає ще одне запитання: чи може позивач – після завершення 

провадження в рамках Угоди CETA і без порушення своєї відмови від позову 

згідно зі ст. 8.22. 1 (g) – відновити припинене раніше провадження? На нашу 

думку, Угода CETA надає таку можливість, адже ст. 8.22.1 (f) залишає за 

інвестором право «припинити» (discontinuе) паралельного провадження, і 

такого припинення буде достатньо для ініціювання спору на підставі Угоди 

CETA, якщо воно супроводжується відмовою позивача від права на позов [47; 

229, с. 15]. Для порівняння, стаття 3.7.1 (f) (i) та (ii) Договору між ЄС та 

Сінгапуром недвозначно вимагає від позивача відкликати (withdraw) усі свої 

позови, раніше подані до арбітражного суду Угоди або інших форумів 

національного або міжнародного рівня, а також взяти на себе зобов’язання про 

відмову від подання таких позовів у майбутньому [63]. Це, на нашу думку, 

позбавляє інвестора можливості не тільки ініціювати нові провадження на 

підставі тих же фактичних обставин, але і відновлювати провадження, що були 

попередньо припинені в цілях ініціювання спору в рамках Угоди між ЄС та 

Сінгапуром. 

Окрім того, ст. 8.22 Угоди CETA залишає неврегульованими ситуації, 

аналогічні обставинам справ СME v Czech Republic та Lauder v Czech Republic, 

коли множинні провадження за позовами пов’язаних між собою акціонерів 

одночасно розглядаються різними інвестиційними трибуналами і виникають на 

підставі різних МІД (наприклад, Угоди CETA та ДІД між Канадою/державою-

членом ЄС і третьою державою). Натомість ст. 3.7.1 Угоди між ЄС та 

Сінгапуром регулює цю категорію множинних проваджень, поширюючи 

вимогу про відмову від права на позов на всіх акціонерів у корпоративній 

структурі, до якої належить локальна компанія та інвестор-позивач.  

Слід однак зазначити, що Угода СЕТА на відміну від Угоди між ЄС та 

Сінгапуром, містить важливе положення про координацію проваджень, 
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ініційованих на підставі Угоди СЕТА та іншого міжнародного договору, і це 

положення заслуговує на окремий детальний аналіз. 

Координація множинних проваджень, що виникають на підставі 

різних міжнародних договорів 

Ст. 8.24 Угоди CETA передбачає обов’язок для Арбітражного суду СETA 

зупинити власне провадження або взяти до уваги результати паралельного 

провадження при ухваленні власного рішення, за умови існування двох 

зазначених у статті підстав: i) потенційне існування перехресної компенсації; 

або ii) інший міжнародний позов може мати суттєвий вплив на врегулювання 

спору, ініційованого згідно з Угодою [47]. Як випливає з зазначеної статті, 

Арбітражний суд Угоди CETA приймає рішення про доцільність виконання 

цього обов’язку на основі власного аналізу, і це, на перший погляд, вказує на 

дискреційний характер його повноважень. Разом із тим Угода CETA, як і Угода 

між ЄС та Сінгапуром, передбачає механізм апеляційного оскарження. Це, на 

нашу думку, спонукатиме Арбітражний суд CETA як суд першої інстанції 

якомога комплексніше дослідити загальні обставини, пов’язані відповідними 

множинними провадженнями, і схилятиме до виконання свого обов’язку 

зупинити власне провадження або взяти до уваги окремі висновки рішення 

іншого органу згідно зі статтею 8.24 Угоди CETA.  

При цьому ст. 8.24 Угоди CETA не зобов’язує встановити ідентичність 

спорів у відповідності з тестом «тривимірної ідентичності». Натомість 

Арбітражний суд CETA повинен здійснити комплексну оцінку ситуації, перш 

ніж визначитися з доцільністю зупинення провадження або врахування 

висновків іншого форуму. Така оцінка, на нашу думку, повинна стосуватися 

цілої низки питань, наприклад: стадії паралельного провадження; змісту 

оскаржуваного заходу та заявленого порушення; поширення дії іншого 

міжнародного договору на це порушення; спільних фактичних обставин, які 

підлягають встановленню в рамках паралельного провадження в іншому 

міжнародному органі; корпоративної структури, до якої належать інвестиції та 
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інвестор; імовірності програшу держави-відповідача за результатами 

паралельного провадження. 

На нашу думку, якби положення, аналогічне до статті ст. 8.24 Угоди 

CETA, було закріплене в ДІД між Чеською Республікою та Швейцарією та ДІД 

між Чеською Республікою та США, то Рональду Лаудеру навряд-чи вдалося б 

довести до кінця розпочатий ним міжнародний інвестиційний спір, а рішення у 

справі за позовом компанії CME могло б мати цілком протилежний висновок 

щодо (не-) доцільності врахування результатів висновків арбітражного 

трибуналу зі справи Ronald Lauder v Czech Republic. 

Тому цілком справедливо стверджувати, що ст. 8.24 Угоди CETA 

пропонує вдалу альтернативу принципам lis pendens та res judicata, яка 

враховує особливості функціонування міжнародного інвестиційного права, у 

тому числі негативних наслідків фрагментації міжнародного інвестиційного 

права в цілому. На нашу думку, це положення є надзвичайно важливим з точки 

зору протидії паралельним провадженням, які виникатимуть, з одного боку, на 

підставі Угоди CETA та, з іншого боку, на підставі іншого міжнародного 

договору (наприклад, ДІД між приймаючою державою та третьою державою, 

договору про преференційну торгівлю між приймаючою державою і третьою 

державою або міжнародного договору системи права СОТ).  

З огляду на викладене вище, аналіз, наведений у підрозділі 3.1, дозволяє 

дійти висновку про те, що «новий підхід ЄС» в частині процедури 

врегулювання спорів між інвестором і державою пропонує низку ефективних 

процесуальних механізмів для запобігання множинним провадженням, а саме: 

 відсутність «парасолькових застережень» (у випадку Угоди СЕТА) або 

обмежену функціональність «парасолькових застережень» (у випадку Угоди 

між ЄС та Сінгапуром); 

 закріплення критерію місця інкорпорації у поєднанні з критерієм 

економічного зв’язку інвестора з державою, на національність якої він 

претендує; 
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 закріплення більш жорстких вимог до положень про відмову від права на 

позов, що поширюється не тільки на інвестора-позивача, а й на локальну 

компанію та інших потенційних позивачів в межах єдиної корпоративної 

структури. Положення про відмову від права на позов, закріплене в Угоді між 

ЄС та Сінгапуром, здатне запобігати множинним провадженням, що 1) 

виникають у міжнародному інвестиційному арбітражі та державному суді 

приймаючої держави, та 2) у кількох міжнародних інвестиційних арбітражних 

трибуналах одночасно. Натомість положення про відмову від права на позов, 

закріплене в Угоді CETA, залишає можливість існування множинних 

проваджень у кількох міжнародних інвестиційних арбітражних трибуналах; 

 Ст. 8.24 Угоди СЕТА передбачає механізм координації пов'язаних 

множинних проваджень, зобов’язуючи Арбітражний суд СETA зупинити 

провадження або брати до уваги висновки іншого форуму в разі i) ризику 

потенційної перехресної компенсації в ході розгляду обох проваджень; або ii) 

наявності взаємозв’язку між питаннями права чи фактичними обставинами, що 

входять до предмету розгляду в рамках обидвох проваджень. Зазначений 

механізм координації є альтернативою принципам lis pendens та res judicata у 

цілях запобігання паралельним провадженням, що розглядаються різними 

інвестиційними арбітражними трибуналами або розглядаються міжнародним 

інвестиційним арбітражем, з одного боку, та іншим квазі-судовим міжнародним 

органом на підставі публічно-правового міжнародного договору. 

3.2. Запобігання множинним провадженням шляхом інституційної 

реформи системи вирішення міжнародних інвестиційних спорів 

У цьому підрозділі 3.2. ідея інституційної реформи міжнародного 

інвестиційного арбітражу розглядається передусім у контексті створення 

постійнодіючого органу з урегулювання спорів між іноземним інвестором і 

державою та запровадження апеляційного механізму оскарження рішень 

арбітражних трибуналів. Протягом останнього десятиліття у світ вийшла ціла 

низка наукових праць, які визнають необхідність створення постійнодіючого 

органу з урегулювання спорів між інвестором та державою. Вагомий внесок у 
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розвиток цієї теми зробили дослідження C. Андерсон і C. Грускі (S. Anderson, 

S. Grusky) [16], Г.В. Гартена (Gus van Garten) [80], К. Яннаки-Смолл (K. 

Yannaca-Small) [208] та інших. Перші наукові праці з цієї тематики вийшли 

друком на початку 90-х років минулого століття і належать перу Е. Лаутерпахта 

(Elihu Lauterpacht) [98] та С. Швебеля (S. Schwebel) [161]. Особливу увагу в 

контексті цієї теми науковці приділяють саме ідеї створення апеляційного 

органу з оскарження рішень інвестиційних арбітражних трибуналів, і у 

науковій літературі ця тема залишається однією із найдискусійніших [208, с. 8].  

Як зазначалося у Розділі 1, відсутність механізму апеляційного 

оскарження послужила однією з причин виходу латиноамериканських країн із 

ІКСІД. Окремі спроби зі створення апеляційного органу у спорах між 

інвестором і державою були здійснені в рамках ІКСІД, однак успіхом вони не 

увінчалися. У свою чергу, новий підхід ЄС, втілений у нещодавно укладених 

міжнародних договорах ЄС із Канадою та Сінгапуром, дав поштовх для нового 

етапу в реалізації цієї ідеї. 

Підрозділ 3.2. цього розділу розглядає основні положення «нового 

підходу ЄС» щодо інституційної реформи міжнародного інвестиційного 

арбітражу на прикладі запровадження апеляційного механізму у складі 

дворівневої системи постійнодіючих судів, які повинні замінити систему 

арбітражів ad hoc. В офіційних та довідкових документах Європейської комісії 

нова інституційна модель, проаналізована у підрозділі 3.2, зустрічається під 

офіційною назвою «Система інвестиційного суду» (Investment Court System, або 

ICS) [15] і протиставляється сучасній системі врегулювання суперечок між 

інвестором і державою (Investor-State Dispute Settlement, або ISDS), в основу 

якої покладена процедура арбітражу ad hoc.  

Підкреслимо, що система інвестиційного суду, запропонована ЄС, 

включає ще один важливий аспект – створення у майбутньому постійнодіючого 

міжнародного інвестиційного суду (multilateral investment court), який також 

включатиме механізм апеляційного оскарження [63, ст. 3.12], [47, ст. 8.29]. 

Конкретне бачення ЄС щодо такого суду сформульоване в інструкціях Ради ЄС 
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[113], якими вона офіційно уповноважила Європейську комісію на здійснення 

переговорів у рамках ЮНСІТРАЛ щодо Конвенції про створення 

багатостороннього суду з урегулювання інвестиційних суперечок («multilateral 

court for the settlement of investment disputes»).  

3.2.1 Створення апеляційного органу з оскарження рішень у спорах 

між інвестором і державою 

У 2004 році Секретаріат ІКСІД підготував звіт щодо можливих шляхів 

удосконалення арбітражної процедури в рамках ІКСІД [136], у якому 

запропонував досить детальне бачення можливих шляхів створення та 

функціонування механізму апеляційного оскарження. Конкретні пропозиції 

учасників робочої групи були викладені в документі, який був доданий до Звіту 

і отримав назву «Можливі ознаки Апеляційного інструменту ІКСІД» [136]. 

Держави, що брали участь підготовці цього документу, розглядали два 

можливих формати впровадження апеляційної процедури: i) на 

двосторонньому/регіональному рівні шляхом закріплення відповідних 

положень у МІД або ii) на міжнародному рівні шляхом розробки узгоджених 

правил в рамках ІКСІД [171, п. 4]. Надаючи одностайну перевагу останньому з 

зазначених форматів [171, п. 4], держави-учасниці переговорів не змогли дійти 

згоди щодо необхідності внесення змін до Вашингтонської конвенції в цілях 

запровадження механізму апеляційного оскарження [32, c. 12], а Звіт 

Секретаріату ІКСІД 2004 року це питання оминув увагою [136].  

Врешті-решт документ про Апеляційний інструмент ІКСІД не був 

затверджений, і Секретаріат ІКСІД обмежився зауваженням про готовність 

здійснення подальших досліджень, якщо держави-члени вважатимуть за 

потрібне продовжити роботу в цьому напрямку [171, п. 4].  

У подальшому переговори щодо впровадження апеляційного механізму в 

рамках ІКСІД були фактично припинені. На нашу думку, саме з огляду на цей 

факт Європейська комісія, реалізовуючи ідею апеляційного оскарження у 

спорах між інвестором і державою, обрала двосторонній формат переговорів. 

Згідно з новим підходом ЄС спори, які виникатимуть між іноземним інвестором 
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та однією з договірних сторін на підставі Угоди CETA, Угоди між ЄС та 

Сінгапуром або іншого міжнародного договору ЄС із аналогічними 

положеннями, повинні розглядатися постійнодіючими судовими органами у 

складі Арбітражного суду (Tribunal), який виконуватиме функції суду першої 

інстанції, та Апеляційного суду (Аppellate Tribunal). 

Отже, нова інституційна модель за новим підходом ЄС передбачає 

створення цілої мережі постійнодіючих судових органів першої та апеляційної 

інстанцій, які будуть створені та функціонуватимуть згідно з відповідними МІД 

ЄС. Секретаріат ІКСІД також пропонував створити постійно діючий 

апеляційний орган [137, с. 5], однак все-таки розглядав апеляційну процедуру 

як додатковий процесуальний механізм у межах системи врегулювання спорів 

між інвестором і державою, в основу якої покладено арбітраж ad hoc. Натомість 

новий підхід ЄС відстоює докорінну зміну цієї системи шляхом створення 

мережі постійнодіючих двопалатних судів. 

Серед найважливіших нововведень, на нашу думку, слід виділити 

передусім порядок формування складу Арбітражного та Апеляційного судів. 

Так, члени постійнодіючих судових органів згідно з новою моделлю ЄС будуть 

призначатися договірними сторонами відповідного міжнародного договору, а 

не сторонами спору [47, ст. 8.27.2], [63, ст. 3.9.2]. Діяльність Арбітражного та 

Апеляційного судів фінансується не сторонами спору, а договірними сторонами 

шляхом сплати щомісячних гонорарів за встановленими ставками [47, ст. 

8.27.1], [63, ст.ст. 3.10.11-3.10.13]. 

Cт. 8.28.2 Угоди CETA та ст. 3.19.1 Угоди між ЄС та Сінгапуром 

передбачають такі підстави для апеляційного оскарження (i) допущення 

помилки в застосуванні або тлумаченні права, що застосовується; (ii) 

допущення явної помилки в оцінці фактів, у тому числі в оцінці національного 

права; (iii) наявність підстав для скасування арбітражного рішення, закріплених 

в параграфах (a) – (e) ст. 52 (1) Вашингтонської конвенції. 

На думку А. Райніша (A. Reinisch), включення в Угоду CETA та інших 

міжнародних договорів ЄС положень про створення механізму апеляційного 



 

 

158 

оскарження стало «реакцією на політичну необхідність, зумовлену ризиками 

існування непередбачуваної та неузгодженої арбітражної практики» [143, с. 21]. 

Автор переконаний, що механізм апеляційного оскарження зміцнить 

однорідність та передбачуваність результатів розгляду інвестиційних спорів 

[143, с. 21].  

Подібну точку зору висловлює С. Войтович, розглядаючи апеляційний 

механізм в цілому як спосіб захисту від «аномальних ситуацій», за яких 

арбітражні інвестиційні трибунали допускають явні помилки при здійсненні 

правового аналізу та ухваленні рішень [201, c. 81]. 

Однак інші автори, наприклад, Г. Кауфманн-Коллер (G.Kaufmann-Kohler), 

М. Потеста (M. Potestà), К. Тіті (C. Titi) та Н.Я. Каламіта (N.J. Calamita) 

вказують на низку недоліків системи інвестиційного суду, яка передбачена у 

міжнародних договорах «нового підходу ЄС». У цьому контексті слід звернути 

увагу передусім на питання невизначеності правової природи нових органів; 

співвідношення нової інституційної моделі ЄС з вимогами Вашингтонської та 

Нью-Йоркської конвенцій; проблемність визнання та виконання рішень, 

ухвалених новими постійнодіючими органами системи інвестиційного суду; та 

співвідношення нової інституційної моделі із внутрішнім правом ЄС. 

Американський юрист і науковець Р. Хоуз (R. Howse) підкреслює, що 

нова інституційна модель ЄС значною мірою запозичує окремі процедурні 

аспекти з міжнародного інвестиційного та комерційного арбітражу [81, с. 4-6, 

18]. Це, у першу чергу, проявляється в тому, що нові міжнародні договори ЄС 

містять пряме посилання на процедуру анулювання, передбачену статтею 52 

Вашингтонської конвенції (наприклад, ст. 8.28.2 Угоди CETA – про підстави 

апеляційного оскарження), на Вашингтонську та Нью-Йоркську конвенції в 

контексті вимог до згоди відповідача на передачу спору до Арбітражного суду 

(наприклад, ст. 8.25 Угоди CETA). Згідно зі ст. 8.23.2 Угоди CETA позивач 

може подати позов згідно з Конвенцією ІКСІД та Правилами арбітражного 

процесу ІКСІД; або Правилами Додаткової Процедури ІКСІД, або Арбітражним 

регламентом ЮНСІТРАЛ; або будь-якими іншими правилами за згодою сторін 
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спору. На думку французької дослідниці К. Тіті (C. Titi), наявність зазначеного 

положення вказує на те, що нова інституційна модель ЄС залишає певний 

простір автономії волі сторонам спору, а це характерно системі арбітражу ad 

hoc [179, c .29].  

Дослідниця також звертає увагу, що нові договори ЄС перейняли 

термінологію, яка притаманна арбітажному розгляду, а не судовому 

провадженню [179, с. 28]. Наприклад, в текстах договорів англійською мовою 

для позначення органу з урегулювання спору вживається термін “Tribunal”, а 

не “Court”; для позначення поняття рішення –“award”, а не “judgment”; в 

контексті діяльності арбітрів – Members of the Tribunal, а не judges [179, с. 28].  

Іспанська дослідниця К. Фах Гомес (K. Fach Gómez) підкреслює, що 

система інвестиційного суду ЄС опирається на інституційну структуру 

Секретаріату ІКСІД, який відіграє роль секретаріату нових постійнодіючих 

судових органів нової інституційної моделі ЄС [65, с.7]. З одного боку, у цьому 

немає нічого незвичайного, оскільки Секретаріат ІКСІД надає адміністративну 

підтримку десяткам справ, що розглядаються згідно з арбітражними правилами 

ЮНСІТРАЛ, Лондонського міжнародного арбітражного суду та Постійної 

палати третейського суду [32, с. 14].  

З іншого боку, деякі скептики вважають, що наділення Секретаріату 

ІКСІД широкими адміністративними повноваженнями позбавить інвестиційні 

суди нової моделі ЄС їх структурної автономності [93, с. 24]. Ми розділяємо цю 

точку зору. На нашу думку, залучення Секретаріату ІКСІД, як і надмірне 

запозичення процедурних аспектів, притаманних системі арбітражу ad hoc, не 

узгоджується із задекларованим радикалізмом нової інституційної моделі ЄС, 

що має на меті цю систему докорінно змінити. Особливо чітко така 

непослідовність у положеннях нової інституційної моделі ЄС прослідковується 

в питаннях визнання та виконання рішень майбутніх постійнодіючих органів. 

Ст. 8.41.1 Угоди CETA закріплює принцип остаточності та обов’язковості 

рішень для сторін конкретного спору. Ст. 8.41.5 Угоди CETA містить 

посилання на Нью-Йоркську конвенцію. Більше того, якщо спір у рамках CETA 

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1127096
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розглядався згідно з Вашингтонською конвенцією, то рішення Арбітражного 

суду CETA вважається таким, до якого застосовується Розділ 6 Глави IV 

Вашингтонської конвенції про остаточність і обов’язковість арбітражних 

рішень [47, ст. 8.41.6]. Положення аналогічного змісту закріплені у ст. 3.22 

Угоди між ЄС та Сінгапуром [63]. 

З огляду на зазначені вище положення, цілком обґрунтованим є висновок 

Н.Я. Каламіти (N. J. Calamita) про те, що ЄС прагне «подати» свою нову модель 

як таку, що відповідає Вашингтонській та Нью-Йоркській конвенціям [32, c. 2], 

і при цьому опирається на уже перевірені механізми визнання та виконання 

арбітражних рішень [32, c. 1]. Однак, на нашу думку, відсутність в новій 

інституційній моделі ЄС власних механізмів визнання та виконання рішень 

вказує на обмежену ефективність цієї моделі в цілому та передчасність її 

реалізації. Водночас запозичена з Вашингтонської та Нью-Йоркської конвенцій 

процедура також є малоефективною, адже рішення постійнодіючих 

інвестиційних судів нової моделі ЄС відрізняються від рішень арбітражних 

трибуналів як за правовою природою суб’єкта ухвалення, так і за правовими 

механізмами забезпечення визнання та виконання рішень. 

Вважаємо також, що утотожнення рішень постійнодіючого 

інвестиційного суду нової моделі ЄС із рішенням Арбітражу ІКСІД є 

некоректним і неможливим на практиці – передусім з огляду на те, що 

запровадження апеляційного механізму суперечить ст. 53 (1) Вашинтонської 

конвенції, яка закріплює остаточність рішень Арбіражу ІКСІД і забороняє їх 

оскарження. 

Що ж стосується піввідношення із Нью-Йоркською конвенцією, то М. 

Полсон (M. Paulsson) та Г. Кауфманн-Колер (G.Kaufmann-Kohler) належать до 

тих скептиків, які вважають, що рішення новоствореного арбітражного суду 

нової моделі ЄС навряд чи підлягатимуть виконанню згідно із Нью-Йоркською 

конвенцією, оскільки будуть ухвалені в рамках системи, в основу якої буде 

покладений державний суверенітет договірних сторін, а не автономія волі 

сторін спору [130]. На нашу думку, перспективи визнання та приведення у 
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виконання згідно з Нью-Йоркською конвенцією рішень постійнодіючих 

інвестиційних судів нової моделі ЄС, в першу чергу, залежать від того, 

наскільки держави, суди яких вирішуватимуть питання такого визнання і 

виконання, будуть готові законодавчо прирівняти такі рішення до арбітражних 

рішень у розумінні Нью-Йоркської конвенції. 

Професор Р. Хоуз (R. Howse) ще у 2015 році звертав увагу на доцільність 

уникнення у новій інституційній моделі ЄС будь-яких посилань на положення 

Вашингтонської чи Нью-Йоркської конвенцій та наполягав на необхідності 

розробки власних правил sui generis [81, c. 18]. Однак текст Угоди CETA та 

Угоди між ЄС та Сінгапуром свідчить про те, що питання визнання і 

приведення у виконання рішень залишатиметься одним із найпроблемніших 

питань реалізації нової інституційної моделі ЄС.  

Наведений вище аналіз дозволяє сформулювати три потенційні випадки, 

які можуть виникнути у майбутньому у зв’язку з визнанням та приведенням у 

виконання рішень інвестиційних судів нової інституційної моделі ЄС: 

1) випадки автоматичного визнання обов’язковості та виконання рішень, – 

якщо таке виконання і визнання здійснюється в межах юрисдикцій держав, які є 

стороною МІД з ЄС, що закріплює систему інвестиційного суду, або здійснює 

переговори щодо підписання такого міжнародного договору (наприклад, 

Сінгапур, В’єтнам, Мексика, Чилі, Нова Зеландія); 

2) випадки визнання та виконання рішень із застереженням, – за умови що 

держава, на території якої таке визнання і приведення у виконання 

здійснюється, законодавчо прирівнює рішення інвестиційних судів нової 

інституційної моделі ЄС до рішень суду іноземної держави або арбітражних 

рішень, до яких застосовується Нью-Йоркська конвенція (цей варіант також 

доцільно розглянути в контексті внесення відповідних змін до Розділу IX 

Цивільного процесуального кодексу України); 

3) випадки відмови у визнанні та виконанні рішень – якщо таке виконання і 

визнання здійснюється в межах юрисдикції держави, законодавство якої не 
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врегульовує питання визнання та приведення у виконання рішень відповідних 

інвестиційних судів нової інституційної моделі ЄС. 

Слід також підкреслити, що положення Глави 8.F Угоди CETА та Глави 3 

Угоди між ЄС та Сінгапуром стосуються питань, які виходять за межі 

виключної компетенції ЄС, і це підтверджено висновком Суду ЄС від 16 травня 

2017 р. [118]. Саме тому всередині ЄС ідея створення постійнодіючого 

двопалатного судового органу з урегулювання інвестиційних спорів зазнала 

гострої критики з боку деяких держав-членів. Критика ця була зумовлена 

передусім сумнівами щодо відповідності системи інвестиційного суду праву 

ЄС, у т.ч. – принципу автономії права ЄС. Цей принцип втілений, серед іншого, 

у ст.ст. 267 і 344 ДФЄС, які закріплюють виключне право Суду ЄС тлумачити 

положення права ЄС [61]. Занепокоєння держав-членів ЄС знайшли 

відображення у зверненні Парламенту Бельгії до Європейського суду 

справедливості у вересні 2017 року [109] щодо відповідності Угоди CETA 

принципу автономії права ЄС [24].  

Невизначеність щодо законності cистеми інвестиційного суду з точки 

зору внутрішнього права ЄС послужила причиною зволікань з боку інших 

держав-членів ЄС із ратифікацією Угоди СETA до отримання роз’яснень Суду 

ЄС на запит Бельгії [78]. Ситуація ще більше загострилася у березні 2018 р., 

коли Європейський суд справедливості ухвалив рішення щодо справи 

Slowakische Republik v Achmea BV [90], яким постановив, що система 

міжнародного інвестиційного арбітражу, передбачена для врегулювання спору 

між інвестором та державою згідно з ДІД між Словаччиною та Нідерландами, 

суперечить ст.ст. 267 і 344 ДФЄС [90, п.60]. З цього рішення випливає, що 

праву ЄС суперечать рішення інвестиційних арбітражних трибуналів, які не 

входять до судової системи ЄС, однак можуть тлумачити право ЄС при 

врегулюванні спору між інвестором та державою [226, с. 95].  

Рішення Суду ЄС у справі Achmea набуло резонансу в експертних колах. 

Деякі коментатори навіть пов’язували з ним початок кризи системи 

врегулювання спорів між інвестором і державою у ЄС [130], [78]. Однак, на 
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нашу думку, твердження про негативний вплив рішення у справі Achmea на 

майбутнє системи інвестиційного суду нової моделі ЄС є перебільшеними. 

Адже на відміну від ДІД між Словаччиною та Нідерландами, Угода CETA та 

інші МІД «нового підходу ЄС» розглядають право ЄС як факт, а не право, що 

застосовується при врегулюванні спору [47, ст. 8.31.2], [63, ст. 3.42.3]. Такий 

підхід, на наш погляд, покликаний передусім забезпечити відповідність нової 

інституційної моделі, запропонованої ЄС, принципу автономії права ЄС. 

Остаточну крапку в цьому питанні Суд ЄС поставив у своєму висновку 

від 30 квітня 2019 р., яким підтвердив відповідність системи інвестиційного 

суду внутрішньому праву ЄС [120, п. 244], у тому числі принципу автономії 

права ЄС [120, пп. 136, 161]. При цьому висновок Суду ЄС співпадає із 

позицією Генерального адвоката Бота, опублікованою у січні 2019 р. [119].  

Вважаємо за необхідне підкреслити, що якби Суд ЄС дійшов 

протилежного висновку, систему інвестиційного суду було б неможливо 

реалізувати на практиці без внесення відповідних змін до Установчих договорів 

ЄС [226, с. 94]. Однак тепер питання законності нової інституційної моделі з 

точки зору права ЄС вирішене, тому слід очікувати значного прискорення 

процесів ратифікації Угоди CEТА та Угоди між ЄС та Сінгапуром. 

Для реалізації системи інвестиційного суду Європейська комісія 

ініціювала наприкінці листопада 2017 року багатосторонні консультації у 

рамках Робочої групи ІІІ ЮНСІТРАЛ «Реформа системи врегулювання 

суперечок між інвестором і державою» [146, п. 43]. Втім станом на квітень 2019 

року хід переговорів в рамках ЮНСІТРАЛ демонструє вкрай обмежений 

прогрес у напрямку створення міжнародного інвестиційного суду та 

запровадження апеляційного механізму. Це пов’язано передусім із тим, що нова 

інституційна модель ЄС, яка пропонує докорінну зміну системи міжнародного 

інвестиційного арбітражу, зазнає гострої критики з боку низки держав, серед 

яких – Аргентина, Бразилія, Індія США та Японія [107]. Наслідком 

конфронтації між учасниками Робочої групи ІІІ ЮНСІТРАЛ стала 

домовленість про те, що подальші зусилля держав повинні орієнтуватися не на 
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зміну, а радше на реформу існуючої системи врегулювання спорів між 

інвестором і державою та матиме на меті усунення об'єктивних недоліків цієї 

системи [107], [146, п.73]. Окрім інституційної реформи, учасники Робочої 

групи III ЮНСІТРАЛ пропонують цілу низку інших можливих шляхів [146, п. 

43]. Як випливає з останніх звітів Робочої групи III ЮНСІТРАЛ [146], [145, п. 

73], учасники переговорів розглядають ідею запровадження апеляційного 

механізму та створення міжнародного інвестиційного суду лише як один із 

можливих засобів підвищення передбачуваності системи та забезпечення 

узгодженості арбітражних рішень щодо тлумачення стандартів захисту 

інвестицій.  

Однак у будь-якому разі здійснений у підрозділі 3.2 аналіз дозволяє дійти 

висновку, що нова інституційна модель ЄС, незалежно від того, чи буде вона 

реалізована на міжнародному рівні (шляхом створення міжнародного 

інвестиційного суду) чи на регіональному рівні (шляхом створення 

постійнодіючих інвестиційних судів у відповідності з міжнародними 

договорами між ЄС та його торговельними партнерами), не зможе повністю 

замінити собою систему міжнародного інвестиційного арбітражу. Це в 

майбутньому призведе до того, що спори між інвестором і державою будуть 

розглядатися в рамках трьох альтернативних систем: i) системи міжнародного 

інвестиційного арбітражу; ii) системи інвестиційного суду за новою 

інституційною моделлю ЄС та iii) системи національного судочинства за 

законодавством приймаючої держави без використання міжнародних 

механізмів врегулювання спору між інвестором і державою (серед 

прихильників такого підходу – Бразилія [197], Болівія, Венесуела, Індонезія та 

Південна Африка [107]). У зв’язку з цим проблема фрагментації міжнародного 

інвестиційного права та, відповідно, множинних проваджень у спорах між 

інвестором і державою не тільки залишиться актуальною, але і суттєво 

загостриться. Тому, оцінюючи головні аспекти нового підходу ЄС, вважаємо, 

що ключовим напрямком, який пропонує дієві рішення для запобігання 

множинним провадженням, є не впровадження системи інвестиційного суду із 
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механізмом апеляційного оскарження, а удосконалення процесуальних 

механізмів, які проаналізовані у підрозділі 3.1 диcертаційного дослідження. 

3.3. Питання множинності проваджень у спорах між іноземним 

інвестором і державою в контексті діяльності ЮНСІТРАЛ  

Регулювання множинних проваджень у спорах між інвестором і 

державою належить до предмету діяльності Робочої групи II ЮНСІТРАЛ з 

межах напрямку «Міжнародний арбітраж та примирювальна процедура/ 

Урегулювання спорів». Вперше питання множинних проваджень у спорах між 

інвестором і державою постало на порядку денному ЮНСІТРАЛ у 2013 році 

[222, п. 126]. При цьому в усіх документах Робочої групи II використовується 

термін «паралельні провадження» (concurrent proceedings) [222, пп. 126., 130], 

що застосовується як до проваджень із множинністю форумів, так і до 

проваджень із множинністю суб’єктів.  

Напрацювання Робочої групи II відображені передусім у Доповіді 

Секретаріату «Можлива майбутня робота у сфері спорів: паралельні 

провадження в контексті міжнародного арбітражу» від 24 березня 2017 р. [215]. 

Цей документ пропонує можливі механізми запобігання множинним 

провадженням та обмеження їх негативних наслідків.  

За способом реалізації Доповідь Секретаріату розподіляє запропоновані 

механізми на дві основні групи: 1) механізми, щодо яких доцільно розробити 

рекомендації для арбітражних трибуналів; та 2) механізми, застосування яких 

доцільно регулювати в МІД. 

У контексті механізмів першої групи Секретаріат ЮНСІТРАЛ зазначає, 

що в разі виникнення множинних проваджень рекомендації для арбітражних 

трибуналів можуть надавати їм певну свободу дій щодо обрання найбільш 

оптимального механізму з-поміж запропонованих у рекомендаціях варіантів 

[215, п. 12]. До таких можливих механізмів Секретаріат ЮНСІТРАЛ відносить 

[215, п. 13-33]: 
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- зупинення розгляду за власною ініціативою у випадку існування 

множинних проваджень – передусім з метою забезпечення справедливого та 

ефективного розгляду спору; 

- розробка критеріїв визначення принципу зловживання процесом і 

застосування цього принципу арбітражними трибуналами; 

- обмін інформацією щодо множинних проваджень, у т.ч. з використанням 

Правил ЮНСІТРАЛ про прозорість [239]; 

- інші форми координації, наприклад, проведення спільних слухань або 

надання однакових доказів у рамках кількох проваджень; 

- об’єднання позовів, коли це допустимо; 

- застосування принципів lis pendens, res judicata та forum non conveniens, у 

т.ч. перегляд критеріїв застосування принципу res judicata; 

- відмова в розгляді спору у зв’язку з розглядом пов’язаного позову в 

іншому провадженні. 

Що ж стосується механізмів другої групи, то подальшу роботу у 

напрямку запобіганню множинним провадженням Секретаріат ЮНСІТРАЛ 

вбачає у тому, щоб «привернути увагу» держав до включення у МІД таких 

положень [215, п. 34-47]: 

a) запровадження більш «жорстких» правил до визначення інвестора 

та інвестицій; 

b) обов’язок відхилення позову, поданого зі зловживанням 

процесуальними правами; 

c) закріплення механізмів компенсації судових витрат; 

d) заборона позовних вимог щодо відшкодування непрямих збитків у 

випадку ініціювання спору інвестором від імені «місцевої компанії»; 

e) обов’язок консолідації пов’язаних між собою позовних вимог; 

f) обов’язок відмови від права інвестора на позов в іншому 

множинному провадженні (no «u-turn» provision). 

Застосовуючи до наведених вище механізмів запропоновану нами 

класифікацію множинних проваджень, підкреслимо, що механізми першої 
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групи спрямовані на запобігання саме паралельним провадженням (тобто 

провадженням із множинністю форумів), тоді як механізми другої групи 

запобігають існуванню проваджень, яким одночасно характерна множинність 

форумів та множинність суб’єктів. 

Із наведеного вище переліку вбачається, що пропозиції Секретаріату 

ЮНСІТРАЛ щодо механізмів другої групи переважно базуються на існуючій 

практиці укладення МІД, у тому числі – на процесуальних механізмах «нового 

підходу ЄС» щодо реформування процедури врегулювання спорів між 

інвестором і державою. Що ж стосується рекомендацій для арбітражних 

трибуналів, то в цьому контексті документ Секретаріату ЮНСІТРАЛ наводить 

низку механізмів, розробка яких, на нашу думку, заслуговує на особливу увагу і 

потребуватиме від учасників Робочої групи ІІ узгоджених зусиль та 

інноваційних підходів. Серед таких напрямків вважаємо за доцільне виділити 1) 

розробку правил координації діяльності арбітражних трибуналів; 2) розробку та 

застосування концепції «пов’язаності спорів»; та 3) розробку критеріїв щодо 

визначення зловживання процесом у множинних провадженнях. Водночас 

реалізація зазначених напрямків, на наш погляд, надасть можливість поєднати 

особливості міжнародного інвестиційного арбітражу із напрацюваннями 

міжнародного комерційного арбітражу та міжнародного приватного права. 

Обґрунтуємо важливість зазначених вище напрямків діяльності Робочої 

групи ІІ у контексті теми дисертаційного дослідження. 

1) Координація діяльності різних арбітражних трибуналів у провадженнях 

з множинністю форумів та суб’єктів 

Напрацювання процедур і вимог щодо координації діяльності різних 

арбітражних трибуналів, на наш погляд, є одним із найважливіших завдань з-

поміж окреслених у Записці Секретаріату – з огляду на складність реалізації 

такої координації на практиці. З іншого боку, від рівня координації та обміну 

інформації між арбітражними трибуналами залежить ефективність механізмів з 

протидії множинним провадженням, які закріплені у МІД. Наприклад, відмова 

інвестора-позивача від права на позов (як юрисдикційна вимога до ініціювання 
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спору згідно з МІД «нового підходу ЄС») зможе запобігти виникненню 

ідентичного або пов’язаного провадження в іншому форумі лише за умови, що 

наявність такого зобов’язання у відповідному ДІД буде взята до уваги іншим 

арбітражним трибуналом, до якого звернувся «первісний» позивач або 

пов’язаний із ним інвестор на підставі іншого ДІД. Якщо ж ДІД, на підставі 

якого ініційований «другий» спір, не містить вимогу про відмову від позову, це 

неодмінно призведе до конфлікту між принципом компетенції-компетенції при 

з’ясуванні власної юрисдикції арбітражним трибуналом, якому підсудний такий 

спір, з одного боку, та положеннями іншого ДІД, що закріплює вимогу про 

відмову від позову, з іншого. 

Тому якщо арбітраж, у якому ініційовано спір пізніше, приймає позов до 

розгляду попри наявність вимоги про відмову від права на позов у «першому» 

ДІД та факту існування «первісного» провадження в іншому форумі, то 

положення про відмову від права на позов жодним чином не вирішить 

проблему множинних проваджень. На наш погляд, саме правила координації 

між відповідними форумами покликані врегулювати зазначений вище конфлікт 

між принципом компетенції-компетенції при встановленні юрисдикції одного 

арбітражного трибуналу та механізмами, які спрямованими на обмеження такої 

юрисдикції і уже застосовані іншим арбітражним трибуналом у рамках раніше 

розпочатого провадження.  

Беручи до уваги різноманіття МІД та арбітражних правил щодо 

врегулювання спорів між іноземним інвестором і державою, правила про 

координацію діяльності міжнародних арбітражних трибуналів слід розглядати 

як допоміжний механізм, покликаний забезпечити ефективність положень про 

запобігання множинним провадженням у спорах між інвестором і державою. У 

зв’язку з цим виникає питання щодо можливих шляхів реалізації такої 

координації на практиці.  

У цьому контексті учасникам Робочої групи ІІ ЮНСІТРАЛ доцільно 

розглянути можливість включення уніфікованих правил про координацію у 

цілях запобігання множинним провадженням до Арбітражного регламенту 
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ІКСІД та інших арбітражних правил, що найчастіше використовуються у 

процедурі арбітражу ad hoc, а також внесення змін до національного 

законодавства держав, які найчастіше обираються сторонами спору як місце 

арбітражу. 

З огляду на структурну відокремленість арбітражних трибуналів (як у 

рамках постійнодіючих інституцій, так і складів арбітрів ad hoc), розробка 

правил про координацію у рекомендаціях для арбітражних трибуналів і їх 

подальша реалізація на практиці – це, безсумнівно, складне завдання. Тому 

Робоча група II повинна, на наш погляд, здійснювати роботу в цьому напрямку, 

одночасно популяризуючи серед держав-учасниць ідею включення положень 

про координацію у МІД. У будь-якому разі, на наш погляд, розробку правил 

про координацію в множинних провадженнях та їх подальшу реалізацію у 

діяльності арбітражних трибуналів доцільно розглядати серед пріоритетних 

завдань для тих держав, які наполягають на послідовному реформуванні 

існуючої системи врегулювання спорів між інвестором і державою і не 

вбачають доцільності у проведенні радикальних інституційних змін у вигляді 

запровадження системи інвестиційного суду.  

2) Концепція «пов’язаності позову» у множинних провадженнях за участю 

міноритарного і мажоритарного акціонерів 

Документ Секретаріату ЮНСІТРАЛ пропонує розглянути в якості 

можливого механізму протидії паралельним провадженням між інвестором і 

державою положення про зупинення провадження за наявності пов’язаного 

позову, що уже розглядається в іншому форумі. При цьому в документі 

підкреслюється, що приклад такого механізму наявний у праві ЄС [215, п. 32]. 

Зокрема, концепція «взаємопов’язаності позовів» закріплена у статті 30 

чинного Регламенту ЄС 1215/2012 про юрисдикцію, визнання та виконання 

рішень у цивільних і торговельних справах від 12 грудня 2012 року [141]. 

Концепція «взаємопов’язаності позовів» згідно з правом ЄС не 

передбачає «тесту тривимірної ідентичності» [215, п. 32], а головним критерієм 

для оцінки такої взаємопов’язаності є ризик винесення конфліктних за змістом 
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рішень. При цьому, як випливає із судової практики ЄС [86, п. 54-57], існування 

самого лише ризику конфліктності (irrevocancilability) є достатньою підставою 

для зупинення розгляду судом, до якого звернулися пізніше.  

Повертаючись до пропозиції Секретаріату ЮНСІТРАЛ щодо 

застосування концепції «взаємопов’язаності позовів» у спорах між інвестором і 

державою, необхідно підкреслити, що у 2006 році цю ідею уже висловлювала і 

обргрунтувала швейцарська адвокат, арбітр та науковець Г. Кауфманн-Колер 

(G.Kaufmann-Kohler) [91]. Дослідниця пропонувала використовувати 

концепцію «взаємопов’язаних позовів» (related actions) при визначенні умов 

для консолідації (об'єднання) проваджень [91, c. 70]. Вважаємо, що практична 

доцільність ідеї Г. Кауфманн-Колер фактично підтверджується практикою де-

факто консолідації, що розкрита у Розділі 1, адже інвестори-позивачі 

ініціюють процес де-факто консолідації передусім саме з міркувань уникнення 

конфліктних рішень. 

Однак, на нашу думку, застосування концепції «пов’язаності спорів» у 

міжнародному інвестиційному арбітражі не повинно обмежуватися випадками 

консолідації. Пропонуємо розглядати концепцію «пов’язаності позовів» як 

основний принцип, що буде покладений в основу регулювання і 

запобігання множинних провадженням за участю міноритарного та 

мажоритарного акціонерів локальної компанії, які незалежно один від одного 

ініціюють спори у зв’язку з однаковими фактичними обставинами та діями 

приймаючої держави. 

 Концепція «пов’язаності позовів», на нашу думку, є вдалою 

альтернативою принципам lis pendens та res judicata для запобігання 

множинним провадженням за позовами непов’язаних між собою міноритарного 

та мажоритарного акціонерів. Адже принципи lis pendens та res judicata (навіть 

у випадку їх реформування згідно із запропонованими у Розділі І підходами) у 

будь-якому разі передбачатимуть певний рівень пов’язаності між позивачами, 

що ініціюють провадження в різних форумах.  
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Із зазначеного випливає висновок, що для запобігання множинним 

провадженням за участю міноритарного та мажоритарного акціонерів державам 

доцільно включити у свої МІД положення про зупинення провадження у 

випадку існування спору за взаємопов’язаним позовом, розгляд якого може 

призвести до ухвалення висновків та рішень, які суперечитимуть по суті 

висновкам і рішенням у спорі, ініційованому пізніше, і можуть призвести до 

ситуації, коли виконання одного рішення унеможливить виконання іншого. 

3) Зловживання процесуальними правами 

На продовження здійсненого у попередніх двох розділах аналізу 

вважаємо за доцільне ще раз наголосити на тому, що принцип добросовісності 

набуває дедалі більшої ваги у практиці міжнародного інвестиційного арбітражу 

– особливо у тих випадках, коли множинні провадження виникають внаслідок 

недобросовісного форум-шопінгу та/або недобросовісного шопінгу договорів. 

Найчастіше випадки зловживання процесуальними правами у множинних 

провадженнях трапляються тоді, коли міжнародні договори, на підставі яких 

виникають такі провадження, недостатньо врегульовують це питання або не 

містять жодних положень, спрямованих на його врегулювання. З огляду на 

викладене вище, цілком логічним вбачається рішення Секретаріату 

ЮНСІТРАЛ включити до порядку денного Робочої групи II питання, пов’язані 

з розробкою критеріїв щодо визначення зловживання процесом у множинних 

провадженнях [215, п. 40]. 

4) Відвід державного суду з непідсудності. Окрім викладеного вище, 

до подальших пріоритетних напрямків роботи Робочої групи ІІ, на наш погляд, 

доцільно додати також питання, яке відсутнє у Доповіді Секретаріату 

ЮНСІТРАЛ [215], а саме –розробку правил щодо відводу державного суду з 

непідсудності на вимогу арбітражного трибуналу (anti-suit injunctions). Детальні 

пропозиції з цього питання наведені у Першому розділі дисертаційного 

дослідження.  

Насамкінець підкреслимо, що Україна на сьогодні не бере жодної участі у 

діяльності другої та третьої робочих груп ЮНСІТРАЛ – ні в якості учасника, ні 
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в якості спостерігача. У наступному розділі наведене обґрунтування 

необхідності приєднання України до роботи Робочої групи II. У зв'язку з цим 

сформульовані вище положення можуть слугувати в якості пропозицій, які 

Україні доцільно винести на порядок денний діяльності ЮНСІТРАЛ для їх 

подальшого втілення в міжнародних інвестиційних договорах і проекті 

рекомендацій для арбітражних трибуналів з огляду на необхідність 

регулювання множинних проваджень у спорах між іноземним інвестором і 

державою. 

 

Висновки до Розділу 3 

1. Головні положення «нового підходу ЄС» щодо врегулювання спорів між 

інвестором і державою об’єднують як процесуальні механізми, спрямовані на 

запобігання множинним провадженням, так і докорінну інституційну реформу 

системи міжнародного інвестиційного арбітражу. 

2. Порівняльний аналіз положень Угоди CETA та Угоди між ЄС та 

Сінгапуром дозволяє виділити такі процесуальні механізми запобігання 

множинним провадженням у новому підході ЄС (i) відсутність «парасолькових 

застережень» або їх обмежена функціональність; (ii) визначення національності 

інвестора за критерієм місця інкорпорації у поєднанні з критерієм економічного 

зв’язку з державою національності; (iii) удосконалене положення про відмову 

інвестора від права на позов, що покладає обов’язок припинити провадження в 

інших форумах національного та міжнародного рівня не тільки на інвестора-

позивача, а й на локальну компанію, від імені якої ініціюється спір; (iv) у якості 

альтернативи принципам lis pendens та res judicata – положення Угоди CETA 

про обов’язок врахування результатів іншого пов’язаного провадження. 

3. Угода між ЄС та Сінгапуром унеможливлює отримання недобросовісним 

інвестором доступу до механізму врегулювання спору за допомогою 

використання корпоративної структури, тоді як Угода CETA допускає таку 

можливість. Це зумовлено тим, що Угода CETA, на відміну від Угоди між ЄС 

та Сінгапуром, по-перше, не поширює вимогу про відмову від позову на 
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пов’язаних із позивачем осіб; і, по-друге, дозволяє інвестору або пов’язаній з 

ним особі ініціювати в майбутньому паралельне провадження в іншому форумі 

(у випадку відмови в розгляді спору по суті в рамках СETA) або відновити в 

майбутньому провадження, що розглядалося раніше в іншому форумі. 

4. На відміну від попередніх пропозицій Секретаріату ІКСІД про створення 

постійнодіючого апеляційного органу в межах системи міжнародного 

інвестиційного арбітражу, нова модель ЄС полягає у докорінній зміні цієї 

системи шляхом створення постійнодіючого двопалатного суду з механізмом 

апеляційного оскарження.  

5. Відсутність в запропонованій системі інвестиційного суду ЄС власних 

механізмів визнання та виконання рішень вказує на обмежену ефективність цієї 

моделі в цілому та передчасність її реалізації. Запозичена з Вашингтонської та 

Нью-Йоркської конвенцій процедура також є малоефективною, адже рішення 

постійнодіючих інвестиційних судів нової моделі ЄС відрізняються від рішень 

арбітражних трибуналів як за правовою природою суб’єкта ухвалення, так і за 

правовими механізмами забезпечення визнання та виконання рішень.  

6. Питання подальшої реалізації нової інституційної моделі ЄС зумовлює 

необхідність внесення змін до Розділу IX Цивільного процесуального кодексу 

України відповідних змін з метою забезпечення визнання та виконання рішень 

постійнодіючих інвестиційних судів нової моделі ЄС. В залежності від 

готовності держав законодавчо прирівняти такі рішення до арбітражних рішень 

у розумінні Нью-Йоркської конвенції або рішень судів іноземних держав, 

можливі три ситуації: 1) автоматичне визнання обов’язковості та виконання 

рішень постійнодіючих інвестиційних судів нової моделі ЄС; 2) визнання та 

виконання рішень із застереженнями; і 3) відмова у визнанні та виконанні 

рішень. 

7. Запровадження нової інституційної моделі ЄС в майбутньому посилить 

проблему фрагментації міжнародного інвестиційного права, оскільки призведе 

до розгляду спорів між інвестором і державою в рамках трьох альтернативних 

систем: i) системи міжнародного інвестиційного арбітражу; ii) системи 
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інвестиційного суду за новою інституційною моделлю ЄС, та iii) системи 

національного судочинства за законодавством приймаючої держави без 

використання міжнародних механізмів врегулювання спору між інвестором і 

державою. 

10. У рамках роботи ЮНСІТРАЛ щодо запобігання множинним провадженням 

доцільно зосередити зусилля учасників переговорів радше на удосконаленні 

процесуальних механізмів, аніж на інституційній реформі системи 

міжнародного інвестиційного арбітражу. Вбачається доцільним рекомендувати 

Україні активізувати діяльність в Робочій групі ІІ ЮНСІТРАЛ, зосередивши 

увагу на таких напрямках: 1) розробка правил координації, які покликані 

врегулювати конфлікт між компетенцією одного арбітражного трибуналу 

визначати свою юрисдикцію щодо спору на підставі одного ДІД та 

процесуальними механізмами іншого ДІД, що спрямовані на обмеження 

юрисдикції такого арбітражного трибуналу і уже застосовані іншим 

арбітражним трибуналом у рамках раніше розпочатого провадження; 2) 

розробка та застосування концепції «пов’язаності спорів» у множинних 

провадженнях за позовами міноритарного та мажоритарного акціонерів; 3) 

розробка критеріїв щодо визначення зловживання процесом у провадженнях з 

множинністю форумів та множинністю суб’єктів; 4) розробка правил відводу 

державного суду з непідсудності на вимогу інвестиційного арбітражного 

трибуналу (anti-suit injunctions). 
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РОЗДІЛ 4. 

РЕГУЛЮВАННЯ МНОЖИННИХ ПРОВАДЖЕНЬ У СПОРАХ МІЖ 

ІНОЗЕМНИМ ІНВЕСТОРОМ ТА УКРАЇНОЮ 

4.1. Характеристика міжнародних інвестиційних договорів України 

На сьогодні Україна є стороною понад 70 МІД, більшість із яких 

укладені на двосторонньому рівні [53, с. 3-5]. Україна ратифікувала 

Вашингтонську конвенцію у 2000 році [243], ДЕХ – у 1998 році [242]. 

Більшість ДІД України залишають поза увагою регулювання таких 

явищ як форум-шопінг, шопінг договорів та зловживання процесуальними 

правами з боку інвестора. Положення про правило «єдиного шляху», 

передбачене статтею VI.1 ДІД між Україною та США [220], та вимога про 

відмову від позову, закріплена у статті XIII ДІД між Україною та Канадою 

[247], – поодинокі винятки із загальної тенденції, яка свідчить про відсутність в 

ДІД України положень, спрямованих на врегулювання проблеми проваджень із 

множинністю форумів. Двадцять сім – тобто третина – ДІД України містять 

«парасолькове» застереження [53, с. 9], і це, на нашу думку, свідчить про 

високий ризик виникнення проти України множинних проваджень одночасно в 

державному суді та в міжнародному інвестиційному арбітражному трибуналі. 

Двостороннім інвестиційним договорам України характерне широке 

визначення понять «інвестор» та «інвестиції», і це створює правові підстави для 

ініціювання проти України як держави-відповідача множинних проваджень 

різними інвесторами, що належать до єдиної корпоративної структури. 

При визначенні національності інвестора-юридичної особи більшість 

ДІД України не вимагають наявності тісного зв’язку між інвестором та 

договірною державою, на національність якої такий інвестор претендує. 51 ДІД 

України закріплює критерій місця інкорпорації для визначення національності 

інвестора-юридичної особи [233, с. 101]. Критерій здійснення економічної 

діяльності (у поєднанні з критеріями «місця інкорпорації» та «місця 

розташування») закріплено тільки у шести ДІД: з Іраном [256], Чилі [254], 

Японією [261], Польщею [246], Йорданією [257], Швейцарією [253] та 
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Туреччиною 2017 року [262]. Принаймні вісім ДІД України – з Авcтрією [252], 

Ізраїлем [260], Литвою [248], Лівією [255], Марокко [259], Нідерландами [251], 

Францією [249], Швецією [250], Швейцарією [253] – закріплюють позитивний 

критерій наявності контролю, тобто визнають статус інвестора за юридичними 

особами третіх (недоговірних) держав, які контролюються іноземними 

інвесторами з національністю однієї з договірних держав. При цьому із 

зазначених восьми лише два ДІД – із Швейцарією [253] та Швецією [250] – 

передбачають умову наявності ефективного контролю. Слід також зазначити, 

що тільки один ДІД містить застереження щодо потенційних проваджень з 

множинністю суб’єктів та зловживання правом, а саме – ДІД між Україною та 

Марокко [259] визнає статус інвестора за акціонером із опосередкованим 

правом власності/контролю тільки за умови, що такий акціонер не 

використовує свій статус інвестора у процесі вирішення спору на підставі 

іншого МІД, укладеного приймаючою державою. Ст. I(2)(c) ДІД між Україною 

та Марокко також містить визначення поняття «контроль» – як таке що вимагає 

значної частки у власності [259]. 

Про високий рівень ризику ініціювання проти України проваджень із 

множинністю суб’єктів свідчить також той факт, що двосторонні інвестиційні 

договори України, за винятком ДІД зі США [220] та Японією [261], не 

передбачають застосування негативного критерію наявності контролю у 

вигляді положень про відмову в перевагах. 

Однак не можна оминути увагою окремі прогресивні положення ДІД 

між Україною та Туреччиною від 9 жовтня 2017 р. [262], що замінив Угоду між 

Україною та Турецькою Республікою про взаємне сприяння та захист 

інвестицій від 27 листопада 1996 року [258]. У контексті протидії множинним 

провадженням слід виділити такі положення нового ДІД між Україною та 

Туреччиною [262]: 

1) жорсткий тест до визначення інвестора який передбачає поєднання 

критеріїв місця реєстрації, місця розташування зареєстрованого офісу та 

здійснення значної комерційної діяльності [262, ст. 1.2]; 
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2) заборона поширення на інвестиції та інвесторів третіх держав режиму 

найбільшого сприяння стосовно процедури вирішення інвестиційних спорів, 

передбачених іншими МІД [262, стаття 4.4 (с)]; 

3) закріплення положення про відмову в наданні переваг [262, стаття 11.1]; 

4) закріплення правила «єдиного шляху» [262, стаття 10.4]; 

5) відсутність «парасолькового застереження» у тексті договору. 

Необхідність перегляду умов ДІД між Україною і Туреччиною був 

зумовлений ухваленням у 2016 році нового типового ДІД Туреччини [111]. У 

своєму Звіті 2018 року ЮНКТАД відносить ДІД між Україною та Туреччиною 

2017 року до МІД, що включають «орієнтовані на реформу положення» [206, с. 

20]. Цей договір справді закріплює окремі існуючі механізми протидії 

провадження із множиністю форумів і з множинністю суб’єктів, однак інші 

держави доповнюють ці правила більш жорсткими правилами, серед яких, 

наприклад, деталізовані вимоги щодо відмови від права на позов, які 

поширюються на усі компанії в корпоративній структурі інвестора-позивача. 

Таким чином, зазначений вище огляд свідчить про те, що двостороннім 

інвестиційним договорам між Україною та третіми державами характерна 

відсутність або вкрай низький рівень регулювання множинних проваджень і це, 

у свою чергу, закладає високі ризики ініціювання таких проваджень проти 

України як приймаючої сторони – у різних форумах та кількома пов’язаними 

між собою інвесторами. 

4.2. Проблема множинних проваджень у міжнародних інвестиційних 

спорах за участю іноземного інвестора та України  

Більшість ДІД України передбачають процедуру врегулювання спорів 

між інвестором і державою Арбітражем ІКСІД або ad hoc арбітражем за 

правилами ЮНСІТРАЛ; деякі ДІД України передбачають право інвестора 

звертатися до постійнодіючих інституцій, серед яких найбільшою 

популярністю користується Арбітражний інститут ТПС [73, с. 31]. 

За період з 2008 року по квітень 2019 року проти України було 

ініційовано іноземними інвесторами 25 міжнародних інвестиційних спорів, при 



 

 

178 

цьому розгляд шести спорів триває. Перелік усіх спорів між Україною та 

іноземними інвесторами наведений у Таблиці 4.1 Додатку Б.  

Аналіз арбітражних спорів за участю України як держави-відповідача, 

здійснений у рамках цього дисертаційного дослідження, демонструє, що на 

підставі ДІД між Україною та США було ініційовано 6 спорів проти України; 

на підставі ДІД між Україною та Нідерландами – 5 спорів; ДЕХ – 4 спори; ДІД 

між Україною та Великобританією – 3 спори; ДІД між Україною та Росією – 3 

спори; ДІД між Україною та Німеччиною – 2 спори; ДІД між Україною та 

Австрією – 1 спір; ДІД між Україною та Латвією – 1 спір; ДІД між Україною та 

Естонією – 1 спір; на підставі інвестиційного контракту – 1 спір. При цьому всі 

міжнародні інвестиційні договори, що послужили правовою підставою для 

ініціювання міжнародних інвестиційних спорів проти України, встановлюють 

низький поріг для визначення іноземного інвестора. Показовим, на нашу думку, 

є той факт, що вісім (тобто третина) міжнародних інвестиційних спорів проти 

України були ініційовані на підставі ДІД між Україною та Нідерландами і ДЕХ, 

які визначають національність інвестора винятково за критерієм місця 

інкорпорації і створюють умови для виникнення проваджень із множинністю 

суб’єктів. 

Це означає, що Україна належить до тих держав, проти яких 

недобросовісні інвестори можуть подавати багатомільйонні позови, вдаючись 

до практики шопінгу договорів та форум-шопінгу. Така практика може 

набувати різних форм: від ініціювання спору «проміжною» компанією однієї 

договірної держави в інтересах громадян третьої держави (як, судячи з 

відкритих джерел, відбувається у справах Remington Worldwide Limited 

v.Ukraine [214]; а також Emergofin BV and Velbay Holdings Ltd v Ukraine [263]), 

або ж ініціювання спорів, реальними зацікавленими сторонами яких є 

громадяни України (як, судячи з відкритих джерел, відбувається у спорах проти 

України за позовом голландської компанії JKX Oil & Gas та її дочірніх 

компаній [139]). 
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Наведений вище огляд підтверджує гостру актуальність теми цього 

дисертаційного дослідження для України, а також дозволяє дійти висновку про 

необхідність виокремлення головних факторів виникнення множинних 

проваджень за участю іноземного інвестора та України як держави-відповідача.  

У контексті дослідження окремих аспектів множинних проваджень, що 

були предметом арбітражного розгляду в міжнародних інвестиційних спорах за 

участю України, доцільно звернути увагу на спір Limited Liability Company Amto 

v. Ukraine; спір Alpha Projektholding GmbH v. Ukraine; спори JKX Oil & Gas, 

Poltava Gas BV, Poltava Petroleum Company v. Ukraine та Poltava Gas B.V. and 

Poltava Petroleum Company v. Ukraine; а також спір Tokio Tokelés v. Ukraine. 

Розпочнемо аналіз зі спору Limited Liability Company Amto v. Ukraine, що 

був ініційований у жовтні 2005 року на підставі ДЕХ і розглядався 

Арбітражним інститутом ТПС [104]. Спір першочергово був ініційований за 

позовом латвійської компанії Amto Ltd. та її дочірньої компанії – українського 

підприємства ЗАТ «Електроюжмонтаж-10». Компанія Amto Ltd., у свою чергу, 

перебувала у власності юридичної особи Ліхтенштейну та під опосередкованим 

контролем громадянина Росії. У березні 2006 року Арбітражний трибунал 

відхилив позовні вимоги ЗАТ «Електроюжмонтаж-10» у зв’язку з відсутністю 

юрисдикції [104, п. 4] і зосередився на розгляді по суті позовних вимог Amto 

Ltd. 

За влучним спостереженням К. Обера (K. Hobér), спір Limited Liability 

Company Amto v. Ukraine вкотре підтверджує, що положення ДЕХ можуть 

призводити до виникнення проваджень проти держави-відповідача, які 

одночасно ініційовані локальною компанією та її іноземним акціонером [77]. 

Виникненню міжнародного інвестиційного спору передували процеси в 

господарських судах України за позовом ЗАТ «Електроюжмонтаж-10» до 

Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) про відшкодування заборгованості у 

зв’язку з порушенням зобов’язань щодо оплати вартості робіт з ремонтного та 

електротехнічного обслуговування на ЗАЕС. Ініціювання міжнародного 

інвестиційного спору було викликане об’єктивною неможливістю виконання 
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рішень, ухвалених українськими судами на користь позивача (ЗАТ 

«Електроюжмонтаж-10»). У цій справі Україна як відповідач опинилася перед 

проблемою форум-шопінгу з боку інвестора, оскільки проти держави було 

ініційовано кілька проваджень на двох рівнях: 1) послідовні провадження в 

національних судах та в міжнародному інвестиційному арбітражі; і 2) 

паралельні провадження в міжнародному інвестиційному арбітражі, з одного 

боку, та Європейському суді з прав за позовом ЗАТ «Електроюжмонтаж-10» до 

України. 

Заперечуючи проти юрисдикції Арбітражного інституту ТПС, Уряд 

України наполягав на гнучкому застосуванні доктрини lis pendens, для того щоб 

уникнути виникнення міжнародних проваджень щодо однакових фактичних 

обставин і за подібними позовами, навіть коли сторони та правові підстави 

виникнення спорів відрізняються [104, п. 71]. Однак цілком очікувано, що 

арбітражний трибунал відхилив аргументи Відповідача і застосував 

формальний тест «тривимірної ідентичності» [104, п. 71]. 

Окрім того, у цьому спорі Україна як відповідач спробувала використати 

своє право на відмову в перевагах (англ. – denial of benefits), закріплене у ст. 17 

(1) ДЕХ. Арбітражний трибунал із цього приводу зазначив, що ст. 17(1) ДЕХ 

передбачає кумулятивний правовий тест [104, п. 61], і для реалізації 

відповідачем права на відмову в перевагах позивач повинен відповідати 

одночасно двом умовам: i) перебувати у власності або під контролем осіб 

третьої держави та іі) не провадити «істотну ділову діяльність на території 

Договірної Сторони, де він заснований» [104, п. 62]. Аналізуючи корпоративну 

структуру Amto Ltd., Арбітражний трибунал припустив наявність остаточного 

контролю над її діяльністю з боку громадянина Росії, однак зробив висновок 

про відсутність підстав для відмови у перевагах, оскільки Amto Ltd,, на думку 

арбітражного трибуналу, провадила «істотну економічну діяльність» на 

території Латвії [104, п. 68-69]. 

Таким чином, у контексті теми даного дисертаційного дослідження 

рішення у справі Amto v. Ukraine демонструє непридатність тесту тривимірної 
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ідентичності принципу для застосування принципу lis pendens до множинних 

проваджень у міжнародному інвестиційному арбітражі; слугує черговим 

прикладом використання критерію місця інкорпорації для ініціювання 

проваджень із множинністю суб’єктів, а також встановлює високий поріг до 

тлумачення і застосування положень про відмову в перевагах у тих випадках, 

коли реальною зацікавленою стороною спору виступає громадянин третьої 

держави. 

Ще один міжнародний інвестиційний спір, що заслуговує на увагу в 

контексті теми множинних проваджень, – це справа ІКСІД Alpha Projektholding 

GmbH v. Ukraine [9]. Спір виник на підставі ДІД між Україною та Австрією у 

зв'язку з фактичним припиненням інвестиційної діяльності австрійською 

компанією, що було зумовлено порушенням умов договорів про спільну 

діяльність, укладених наприкінці 90-х років між готелем «Дніпро», позивачем 

та кіпріотською будівельною компанією. 

Україна не оскаржувала юрисдикцію Арбітражу ІКСІД за колом осіб, 

оскільки компанія-позивач відповідала формальним вимогам до 

«австрійського» інвестора у відповідності із ст. 1 (2)(b) ДІД між Україною та 

Австрією [252]. Разом із тим, Україна наполягала на неприйнятності позову з 

огляду на наявність «значного інтересу та впливу» на інвестора-позивача з боку 

громадянина України [9, п. 336]. Справа в тому, що 50% статутного капіталу 

інвестора-позивача Alpha Projektholding GmbH належали кіпріотській компанії, 

а 50% статутного капіталу останньої належали громадянину України, який у 

той же час був директором готелю. На думку України, проект із реставрації 

готелю був навмисне структурований таким чином, щоб громадянин України 

отримав вигоди від інвестицій, здійснених компанією Alpha Projektholding 

GmbH у цей проект [9, п. 339]. Іншими словами, у даному випадку 

інвестиційний спір національного характеру був «перенесений» на 

міжнародний рівень за допомогою корпоративного планування інвестицій. 

Однак Арбітражний трибунал не підтримав аргументи України, 

посилаючись при цьому на рішення у справі Tokio Tokelés v. Ukraine як на 
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прецедент [9, п. 341-342]. Важливо зазначити, що на думку Арбітражу ІКСІД, 

тест національності інвестора – це питання юрисдикції, яке не могло 

розглядатися в контексті з’ясування прийнятності спору [9, п. 345]. Арбітраж 

ІКСІД у цій справі обмежився формальним аналізом положень відповідного 

ДІД, який не вимагав «підняття корпоративної вуалі» та аналізу корпоративної 

структури компанії-позивача, і тому відмовився здійснювати подальший аналіз 

з приводу того, чи становили дії позивача зловживання процесом на етапі 

з’ясування прийнятності позову. 

Таким чином, рішення у справі Alpha Projektholding GmbH v. Ukraine, як і 

Tokio Tokelés v. Ukraine, втілює той підхід в арбітражній практиці, згідно з яким 

арбітражний трибунал не повинен виходити за межі тесту визначення 

національності інвестора, закріпленого у МІД. Приклад зазначених спорів 

слугує підтвердженням висновку, сформульованого у Розділі 2 цього 

дисертаційного дослідження, а саме – арбітражні органи не розглядають 

критерій національності як самостійну підставу для визнання факту 

зловживання процесом у спорах щодо корпоративної реструктуризації. 

Новими яскравими прикладами множинних проваджень у міжнародному 

інвестиційному спорах за участю України є справи JKX Oil & Gas, Poltava Gas 

BV, Poltava Petroleum Company v. Ukraine (SCC Case No. EA 2015/002), а 

також Poltava Gas B.V. and Poltava Petroleum Company v. Ukraine (ICSID Case 

No. ARB/15/9). При цьому у даному випадку Україна як держава-відповідач 

випробовує на собі ризики як форум-шопінгу, так і шопінгу договорів з боку 

іноземних інвесторів та реальних зацікавлених сторін у спорах.  

6 лютого 2017 року Арбітражний інститут ТПС ухвалив рішення у справі 

JKX Oil & Gas, Poltava Gas BV, Poltava Petroleum Company v. Ukraine, яким 

відмовила в основних позовних вимогах позивачів щодо визнання порушення 

Україною положення ДЕХ, а також двох ДІД України з Нідерландами і 

Великобританію у зв’язку з підвищенням ставок за користування надрами для 

видобутку природного газу в Україні [37], [190]. Окрім того, дочірні 

підприємства британської компанії Poltava Gas BV та української компанії СП 
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«Полтавська нафтогазова компанія» (Poltava Petroleum Company) ініціювали 

спір проти України в рамках ІКСІД (ICSID Case No. ARB/15/9) на підставі 

положень ДІД між Україною та Нідерландами. У серпні 2015 року спір був 

урегульований у відповідності зі ст. 43 (1) Арбітражного регламенту ІКСІД 

[40], [200].  

Тобто Україна опинилася перед проблемою паралельних проваджень у 

двох міжнародних інвестиційних арбітражних трибуналах: перший спір 

розглядався Арбітражним інститутом ТПС на підставі ДЕХ, ДІД між Україною 

та Нідерландами і ДІД між Україною та Великобританією, а другий спір – 

Арбітражем ІКСІД на підставі Вашингтонської конвенції та ДІД України з 

Нідерландами. При цьому, на відміну від справ Lauder та CME, у інвестиційних 

спорах проти України за позовами Poltava Gas B.V. та Poltava Petroleum 

Company частково співпадали і сторони спору, і правові підстави виникнення 

спору, і, судячи з відкритих джерел, фактичні підстави його виникнення [139]. 

На наш погляд, у даному випадку Арбітраж ІКСІД мав би відхилити позовні 

вимоги дочірніх компаній компанії JKX Oil & Gas у зв’язку з існуванням 

раніше розпочатого провадження в Арбітражному інституті ТПС. Однак, 

судячи з того, що справа була прийнята до розгляду, Арбітраж ІКСІД дійшов 

висновку про відсутність підстав для застосування принципу lis pendens. 

Попри те, що спір у рамках ІКСІД був урегульований у відповідності зі 

ст. 43 (1) Арбітражного регламенту ІКСІД [40], на нашу думку, сам факт 

ініціювання цього паралельного провадження в черговий раз підтверджує 

висновок Ш. Шілла (S. Schill) про високий рівень фрагментації міжнародного 

інвестиційного права у зв’язку із множинністю МІД, множинністю процедур 

врегулювання спору та відсутністю ієрархії між різними квазі-судовими 

органами [156, c. 3-7]. Якби спір в рамках ІКСІД не був урегульований 

сторонами, Україна змушена була б продовжувати участь як держава-

відповідач у двох де-факто ідентичних спорах. Така ситуація 

супроводжувалася б негативними наслідками для України, притаманним 

паралельним провадженням, а саме: затягуванням процесу; подвійними 
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фінансовими та адміністративними затратами у зв’язку з юридичним 

супроводом; та/або перспективами отримання неузгоджених між собою рішень 

із протилежними результатами щодо ідентичних позовних вимог.  

Окрім того, з відкритих джерел відомо, що серед кінцевих бенефіціарних 

власників інвесторів-позивачів є громадяни України [216]. Оскільки рішення у 

справі JKX Oil & Gas v. Ukraine перебуває у закритому доступі, наразі не 

відомо, чи Україна подавала Арбітражному трибуналу ТПС заперечення щодо 

суб’єктного аспекту юрисдикції або щодо неприйнятності позову на підставі 

негативного критерію наявності контролю, однак, на нашу думку, такі 

заперечення мали б мало шансів на успіх з огляду на закріплення принципу 

місця інкорпорації для визначення інвестора у відповідних МІД. Однак 

доцільно припустити, що, оцінюючи добросовісність реалізації процесуальних 

прав компанією JKX Oil & Gas та її дочірніми підприємствами, Арбітражний 

інститут ТПС міг би за прикладом Арбітражу ІКСІД у Transglobal v Panama 

[187] взяти до уваги факт існування паралельних проваджень у державних 

судах України, про що сама компанія JKX Oil & Gas відкрито заявляла [190].  

Отже, міжнародні інвестиційні спори проти України за позовом JKX Oil 

& Gas та її дочірніх компаній яскраво демонструють можливості використання 

кінцевими бенефіціарними власниками корпоративної структури іноземних 

інвестицій, які за допомогою шопінгу договорів дозволяють іноземному 

інвестору перетворити спір «локального» характеру у міжнародний 

інвестиційний спір між державою та іноземним інвестором, бенефіціарний 

власник якого насправді є громадянином держави-відповідача. 

У контексті теми дисертаційного дослідження слід також звернути увагу 

на спір Tokio Tokelés v. Ukraine – в контексті застосування Арбітражем ІКСІД 

запобіжних заходів у вигляді відводу державних судів з непідсудності (яке 

детально аналізувалося у підрозділі 1.5.). На першому організаційному 

засідання Tokio Tokelés внесла клопотання про застосування забезпечувальних 

заходів щодо зупинення паралельних проваджень в українських судах, 

ініційованих за позовами податкових органів України [183, c. 72]. Арбітраж 
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ІКСІД задовольнив це клопотання [183], обґрунтовуючи своє рішення 

необхідністю дотримання принципу ексклюзивності процедури ІКСІД, що 

випливає зі статті 26 Вашингтонської конвенції [224], [182, п. 1]. 

Насамкінець доцільно згадати спір Laskaridis Shipping v. Ukraine [39]. 

Між компанією "Ласкарідіс Шиппінг Ко., ЛТД" та ДП "Суднобудівний завод 

ім. 61 комунара" був укладений контракт про будівництво рефрижераторного 

судна, і зобов’язання за цим контракт не був повністю виконаний українським 

підприємством [264]. Грецька компанія ініціювала провадження в 

міжнародному комерційному арбітражі, і у 2006 році Лондонський 

міжнародний арбітражний суд зобов’язав відповідача виплатити на користь 

компанії Sea Emerland S.A. (дочірньої компанії «Ласкарідіс Шиппінг Ко., ЛТД») 

біля 40 млн. дол. США [264]. 

Після цього компанія «Ласкарідіс Шиппінг Ко., ЛТД» та її акціонери 

(брати Ласкарідіси) ініціювали міжнародний інвестиційний спір проти України 

на підставі ДІД між Україною та Грецією згідно з Арбітражним регламентом 

ЮНСІТРАЛ. Спір був урегульований за згодою сторін [39]. Однак у разі 

здійснення повноцінного розгляду арбітражне рішення у спорі Laskaridis 

Shipping v. Ukraine могло б запропонувати підхід до тлумачення низки 

дискусійних та актуальних для цього дисертаційного дослідження питань, а 

саме: предметної юрисдикції щодо міжнародного інвестиційного спору, який 

виникає з порушення контрактних зобов’язань відповідача; наявності 

юрисдикції та прийнятності позову, який ґрунтується на фактичних обставинах, 

щодо яких уже існує рішення міжнародного комерційного арбітражу; 

застосування рішення міжнародного комерційного арбітражу по суті як res 

judicata для арбітражного трибуналу в міжнародному інвестиційному спорі, де 

повністю співпадають фактичні обставини і предмет позову, частково 

співпадають сторони спору і повністю відрізняються правові підстави його 

виникнення. 

Отже, огляд та аналіз досвіду України щодо участі в міжнародних 

інвестиційних спорах вказує на те, що проблема множинних проваджень в 
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міжнародному інвестиційному арбітражі та пов’язані з нею ризики набувають 

актуальність для України. По-перше, Україна як держава-відповідач була 

стороною кількох паралельних проваджень, ініційованих іноземними 

інвесторами з використанням стратегії форум-шопінгу як на національному, так 

і міжнародному рівні – у спорах за позовом Limited Liability Company AMTO та 

ЗАТ «Електроюжмонтаж-10» проти України, а також у спорах за позовом 

компанії JKX Oil & Gas та її дочірніх підприємств. По-друге, міжнародним 

інвестиційним спорам проти України характерний високий ступінь ризику 

використання корпоративної реструктуризації з боку іноземних інвесторів для 

«інтернаціоналізації» спору, який де-факто має локальний характер. Це 

передусім підтверджується рішеннями у справах Tokio Tokelés v. Ukraine та 

Alpha Projektholding GmbH v. Ukraine і зумовлене тим, що більшість 

міжнародних інвестиційних спорів проти України були ініційовані на підставі 

МІД, які для визначення іноземного інвестора закріплюють критерій місця 

інкорпорації. Зазначене вище, у свою чергу, дозволяє зробити висновок про 

необхідність розробки правового регулювання з метою удосконалення протидії 

множинним провадженням проти України за позовами іноземних інвесторів. 

4.3. Напрямки удосконалення міжнародно-правового регулювання 

множинних проваджень між іноземним інвестором і Україною  

Цей підрозділ пропонує можливі напрямки з розробки міжнародно-

правового регулювання з метою удосконалення протидії множинним 

провадженням в міжнародних інвестиційних спорах проти України. Кожен із 

запропонованих напрямків передбачає перегляд Україною підходів до 

процедури врегулювання спорів між іноземним інвестором і державою. 

Запропоновані напрямки доцільно класифікувати за двома критеріями: за 

рівнем та за предметом міжнародно-правових зобов’язань. 

За рівнем міжнародно-правових зобов’язань пропонуємо розглянути 

напрямки, що включатимуть заходи двостороннього, мега-регіонального та 

міжнародного рівня. 
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До заходів двостороннього рівня доцільно віднести: 1) розробку типового 

ДІД України; та 2) оновлення чинних та укладення нових ДІД.  

Заходи мега-регіонального рівня передбачають здійснення переговорів із 

ЄС щодо майбутнього договору про сприяння інвестиціям, який би 

інкорпорував новий підхід ЄС до системи врегулювання міжнародних 

інвестиційних спорів між інвестором і державою.  

Під заходами міжнародного рівня мається на участь України в роботі 

Другої та Третьої робочих груп ЮНСІТРАЛ. 

За предметом міжнародно-правових зобов’язань можливі напрямки 

можуть належати до трьох видів: 

- заходи щодо удосконалення винятково процесуальних механізмів, 

спрямованих на удосконалення процедури врегулювання спорів між інвеcтором 

і державою;  

- заходи щодо усунення передумов для виникнення множинних 

проваджень шляхом закріплення «жорстких» критеріїв визначення інвестора та 

визначення недобросовісної корпоративної реструктуризації; 

- заходи щодо запровадження інституційної реформи міжнародного 

інвестиційного арбітражу. 

З урахуванням зазначених вище критеріїв це дисертаційне дослідження 

виокремлює п’ять можливих напрямків (сценаріїв) удосконалення міжнародно-

правового регулювання множинних проваджень в міжнародних інвестиційних 

спорах проти України.  

4.3.1. Напрямок 1. Розробка Типового ДІД України  

На сьогодні в України відсутній типовий ДІД. Як свідчить статистика 

ЮНКТАД, не менше ніж 40 держав мають типові ДІД в остаточній редакції або 

на стадії переговорів [111, с. 20]. При цьому практика розробки типового ДІД 

поширена як серед розвинених держав, що є експортерами іноземних 

інвестицій, так і серед держав, що розвиваються, – які переважно виступають у 

якості реципієнтів іноземних інвестицій.  
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Поява типових ДІД сьогодні зумовлена переосмисленням з боку держав 

природи міжнародних зобов’язань у сфері захисту і сприяння іноземним 

інвестиціям, а також закладених такими зобов’язаннями потенційних ризиків 

[73, с. 21]. У першу чергу, це стосується розвинених країн, у самоусвідомленні 

яких відбувся певний переворот після прийняття того, що проти них може бути 

розпочатий інвестиційний спір. Справді, в силу економічних реалій, 

спричинених, серед іншого, зміцненням позицій Китаю в міжнародній торгівлі, 

традиційні держави-експортери іноземних інвестицій, як-то США або держави-

члени ЄС, стають також і реципієнтами іноземних інвестицій, що робить їх 

вразливими до потенційних позовів з боку іноземних інвесторів. 

Слушною є точка зору Г. Галущенка про те, що прямою причиною появи 

нових типових ДІД також послужила арбітражна практика [73, с. 21]. Адже 

держави, маючи змогу оцінити тенденції та проблеми тлумачення тих чи інших 

положень МІД, можуть виокремити питання матеріально та процесуально-

правового характеру, регулювання яких потребують удосконаленого підходу в 

майбутньому.  

Одним із недавніх прикладів, які підтверджують цю тезу, є проект нового 

Типового ДІД Нідерландів, опублікованого у травні 2018 року [173]. Проект 

містить важливі положення, що принципово відрізняють документ від діючої 

редакції Типового ДІД держави 2004 року, і це уже дало привід деяким 

юристам стверджувати про початок нової ери інвестиційного арбітражу в 

Нідерландах [173]. 

У контексті проблеми множинних проваджень особливої ваги набувають 

положення, спрямовані на нівелювання сприятливих умов для ініціювання 

міжнародних інвестиційних спорів за допомогою «проміжних» компаній. 

Зокрема, стаття 1(b) Проекту нового Типового ДІД Нідерландів для визначення 

національності інвестора пропонує використовувати критерій місця реєстрації у 

поєднанні критерієм здійснення суттєвої економічної діяльності [173]. 

Окрім того, текст статті 16.3 [173] Проекту нового типового ДІД 

Нідерландів пропонує визначення недобросовісної корпоративної 
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реструктуризації на основі темпорального та мотиваційного критеріїв 

(необхідні критерії), а також негативного критерію наявності контролю 

(факультативний критерій). При цьому спори, що виникли внаслідок штучного 

перенесення спору локального характеру між інвестором та державою на рівень 

міжнародного інвестиційного спору, віднесені до окремої категорії. Без 

перебільшення, за допомогою статей 1(b) та 16.3 автори Проекту Типового ДІД 

Нідерландів намагаються врахувати арбітражну практику минулих років, яка 

демонструє негативну тенденцію використання Нідерландів як «зручної» 

юрисдикції для недобросовісного форум-шопінгу та шопінгу договорів. 

У контексті цього дисертаційного дослідження не можна оминути увагою 

досвід Колумбії. У 2017 році Колумбія також прийняла нову редакцію 

Типового ДІД [112], який серед іншого передбачає низку положень у сфері 

запобігання множинним провадженням. При цьому деякі положення Типового 

ДІД Колумбії передбачають більш жорсткі вимоги у порівнянні з 

процесуальними положеннями «нового підходу» ЄС, закріплює чіткий перелік 

критеріїв для розуміння поняття «ефективний контроль» у цілях визначення 

національності інвестора. Слід підкреслити, що ні Колумбія, ні колумбійські 

інвестори не належать до активних користувачів системи міжнародного 

інвестиційного арбітражу. Тому, на нашу думку, Колумбія розробила жорсткі 

інструменти протидії множинним провадженням та інкорпорувала їх у нову 

редакцію Типового ДІД, беручи за основу напрацювання та досвід інших 

держав. 

Повертаючись до практики ухвалення Типового ДІД України, слід знову 

ж таки погодитися із Г. Галущенком у тому, що це необхідно для зниження 

ризиків ініціювання проти України міжнародних інвестиційних спорів [73, с. 

29]. На наш погляд, проблема множинних проваджень належить саме до тих 

питань, які потребують детального регулювання в Типовому ДІД України. У 

цьому контексті відповідний досвід Нідерландів і Колумбії становить предмет 

для подальшого більш детального вивчення в майбутньому. 
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4.3.2. Напрямок 2. Оновлення чинних та укладення нових ДІД, що 

інкорпорують нові процесуальні механізми з запобігання множинним 

провадженням 

Той факт, що держави-партнери ЄС погодилися закріпити і навіть 

посилити (у випадку Канади) міжнародні зобов’язання щодо протидії 

множинним провадженням у відповідних договорах із ЄС, демонструє 

готовність держав дотримуватися такого ж підходу у договорах щодо захисту 

іноземних інвестицій із іншими державами, у т.ч. з Україною.  

Тому на тлі широкого визнання проблеми множинних проваджень слід 

очікувати, що наміри України переглянути формат діючих ДІД задля протидії 

множинним провадженням і зловживанню з боку інвестора будуть позитивно 

сприйнятті іншими державами. Слід однак мати на увазі, що переговори щодо 

ДІД – тривалий процес, і це поставить Україну перед необхідністю визначитися 

із переліком пріоритетних держав-партнерів. Цілком слушною видається 

твердження про необхідність ініціювання Україною перегляду положень ДІД, 

які найчастіше використовувалися як правова підстава для міжнародних 

інвестиційних спорів проти України, зокрема – ДІД зі США, Австрією, 

Великобританією та Німеччиною [73, с. 29]. На нашу думку, Україні також 

необхідно слідкувати за ситуацію навколо Проекту нового Типового ДІД 

Нідерландів і після його прийняття – ініціювати перегляд положень діючого 

ДІД між Україною та Нідерландами. 

4.3.3. Напрямок 3. Участь у переговорах з ЄС щодо договору про 

інвестиції, який передбачатиме створення постійнодіючого двопалатного 

судового органу з розгляду інвестиційних спорів 

Оскільки Угода про вільну торгівлю між Україною та ЄС [50] не регулює 

питань захисту та сприяння іноземним інвестиціям, перед Україною може 

постати питання доцільності ініціювання переговорів із ЄС щодо укладення 

мега-регіонального договору за зразком Угоди CETA. Розглядаючи Напрямок 

3, потрібно враховувати, що участь Уряду України у переговорах з 

Європейською комісією означатиме прийняття інституційної моделі ЄС у тому 
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форматі, у якому вона сформульована в уже укладених міжнародних договорах 

із Канадою, Сінгапуром і В’єтнамом. 

На думку деяких науковців, серед яких професор Мельбурнського 

університету Т. Вун (T. Voon), мега-регіональний формат (на відмінно від 

двостороннього) – це найефективніший спосіб для розробки міжнародних норм 

щодо міжнародного інвестиційного арбітражу [202], оскільки дозволяє 

сформулювати нову модель зобов’язань із подальшою її адаптацією на 

міжнародному рівні [202, с. 22]. Однак, на нашу думку, оцінюючи доцільність 

реалізації зазначеного напрямку потрібно взяти до уваги низку пов’язаних 

проблемних питань, які детально пояснені у Розділі 3. Серед таких питань – 

проблеми визнання та виконання рішень майбутніх постійнодіючих органів та 

невизначеність правової природи їх рішень. 

На нашу думку, наразі реалізація в Україні нової інституційної моделі ЄС 

не є доцільною, оскільки така модель тільки загострюватиме існуючу проблему 

фрагментації міжнародного інвестиційного права і не гарантуватиме визнання 

та приведення у виконання рішень постійнодіючих органів, які будуть створені 

в рамках такої моделі. Однак Україні у будь-якому разі доцільно слідкувати за 

переговорним процесом у рамках Робочої групи III ЮНСІТРАЛ у статусі 

спостерігача або члена Робочої групи III, у т.ч. – моніторити динаміку 

переговорів щодо створення міжнародного інвестиційного суду та апеляційного 

органу з оскарження арбітражних рішень. 

4.3.4. Напрямок 4. Приєднання до Робочої групи II ЮНСІТРАЛ 

На продовження висновків, сформульованих у Розділі 1 та Розділі 2 

дисертаційного дослідження, вважаємо за доцільне рекомендувати Україні 

активізувати діяльність в рамках Робочої групи ІІ ЮНСІТРАЛ. При цьому 

позиція України повинна узгоджуватися із тими положеннями, які Україна 

готова передбачити у новому типового ДІД і закріпити у майбутніх, у т.ч. 

переглянутих ДІД із третіми державами. 

Таким чином, на нашу думку, Державі Україна як державі-реципієнту 

інвестицій та потенційному відповідачу в міжнародних інвестиційних спорах 
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доцільно залишатися в межах традиційної системи міжнародного 

інвестиційного арбітражу і спрямувати зусилля на удосконалення 

процесуальних механізмів, спрямованих на запобігання множинним 

провадженням. Що ж стосується інституційної реформи, Україні слід 

моніторити переговорний процес у рамках Робочої групи ІІІ ЮНСІТРАЛ у 

якості спостерігача або члена, однак не рекомендується брати на себе жодних 

міжнародно-правових зобов’язань щодо створення постійно діючих 

двопалатних органів за зразком нової інституційної моделі ЄС.  

Таким чином, пріоритетними для України, на нашу думку, наразі є такі 

напрямки:  

- розробка та ухвалення типового ДІД; 

- оновлення чинних та укладення нових ДІД, що інкорпорують нові 

процесуальні механізми щодо запобігання множинним провадженням; 

- приєднання до Робочої групи II ЮНСІТРАЛ щодо удосконалення 

процесуальних механізмів запобігання множинним провадженням – з 

урахуванням питань, сформульованих у висновках до Розділів II та III цього 

дисертаційного дослідження. 

За умови попереднього формування Україною єдиного узгодженого 

підходу до регулювання множинних проваджень, подальша одночасна 

реалізація такого підходу у рамках всіх трьох напрямків є практично можливою 

і навіть доцільною. 

4.4. Типові положення щодо запобігання множинним провадженням 

для двосторонніх інвестиційних договорів України 

Результати аналізу, наведеного у попередніх підрозділах, дозволяє 

сформулювати низку пропозицій щодо регулювання множинних проваджень у 

ДІД між Україною та третіми державами. Вбачається, що наведені нижче 

пропозиції можуть служити основою для переговорів між Україною та іншими 

державами щодо перегляду умов чинних ДІД, укладення нових ДІД, а також – 

для розробки відповідних положень типового ДІД. 

4.4.1. Юрисдикційні вимоги до спору 
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Визначення поняття «інвестор» 

По-перше, у випадку закріплення у ДІД України критерію наявності 

контролю доцільно чітко передбачити визначення цього поняття, яке б 

вказувало на необхідність здійснення саме «ефективного» контролю». 

По-друге, рекомендується закріпити критерій здійснення значної 

господарської діяльності для визначення інвестора, щоб унеможливити 

використання системи врегулювання міжнародних інвестиційних спорів 

«проміжними» компаніями. У цьому контексті Україна може обрати один із 

двох альтернативних підходів до визначення критерію «здійснення значної 

економічної діяльності»: 

 дуже високий поріг (за прикладом Типового ДІД Колумбії [112] та Угоди 

про вільну торгівлю між ЄС та Мексикою [62]): визначення поняття «інвестор» 

включає перелік умов, сукупне дотримання яких означатиме, що інвестор 

здійснює значну економічну діяльність на території договірної держави, на 

національність якої претендує позивач;  

 високий поріг (за прикладом проекту Типового ДІД Нідерландів [173], 

ДІД між Україною та Туреччиною 2017 р. [262], ДІД між Україною та Канадою 

[247], Угоди CETA [47]): визначення поняття «інвестор» не містить детального 

визначення поняття «здійснення значної економічну діяльності», залишаючи 

його тлумачення на розсуд арбітражних трибуналів.  

На нашу думку, включення у Типовий ДІД України менш жорсткого 

критерію «здійснення значної господарської діяльності» є прийнятним і 

ефективним в контексті протидії множинним провадженням тільки за умови 

одночасного включення положень про заборону недобросовісної корпоративної 

реструктуризації та обов’язку відмови від позову в рамках інших множинних 

проваджень. 

Обов'язок відмови від позову для позивача та пов’язаних із ним осіб 

Як демонструє аналіз положень міжнародних договорів «нового підходу 

ЄС», а також Типового ДІД Колумбії, закріплення обов’язку відмови від права 

на позов як обов’язкової процесуальної вимоги стає однією із основних 
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сучасних тенденцій укладення МІД. Тому рекомендується включити до ДІД 

України положення про відмову від права на позов, які передбачатимуть: 

- відмову від «правила потрійної ідентичності»: обов’язок інвестора щодо 

відмови від позову повинен поширюватися на вже розпочаті або потенційні 

провадження міжнародного або національного рівня, в рамках яких співпадає 

«фундаментальна основа спору» та реальна зацікавлена сторона спору; 

- поширення обов’язку про відмову від права на позов як на інвестора-

позивача, так і на осіб, з якими інвестор-позивач пов’язаний відносинами 

власності; 

- у випадку, якщо іноземний інвестор ініціює спір від імені локальної 

компанії держави-відповідача, яка має статус іноземних інвестицій, то на 

останню також поширюється обов’язок про відмову від позову. 

4.4.2. Критерії прийнятності позову 

Зловживання правом як підстава для зупинення провадження 

Рекомендується закріпити обов’язок арбітражного органу зупинити 

провадження та відхилити позовні вимоги на будь-якій стадії розгляду спору, 

якщо з’ясується, що: 

- позивач набув право інвестора у розумінні ДІД в результаті 

корпоративної реструктуризації, яка здійснювалася у момент, коли виникнення 

спору було можливо передбачити як неминучу реальність і з винятковою метою 

отримати доступ до процедури врегулювання спору на підставі ДІД 

(запобігання недобросовісному шопінгу договорів, або необґрунтованій 

корпоративній реструктуризації); або 

- позивач мав право самостійно або через пов’язану особу заявити позовні 

вимоги, що є предметом розгляду, в рамках іншого арбітражного провадження, 

про яке йому було відомо або в якому він брав участь, але він цього не зробив 

(запобігання недобросовісному форум-шопінгу).  

Принцип взаємопов’язаності позову 

В якості альтернативи принципам lis pendens та res judicata пропонується 

включити у ДІД України положення  
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- про обов’язок арбітражного трибуналу зупинити провадження у 

випадку існування спору за взаємопов’язаним позовом, розгляд якого може 

призвести до ухвалення висновків та рішень, які суперечитимуть по суті 

висновкам і рішенням у спорі, ініційованому пізніше, і можуть призвести до 

ситуації, коли виконання одного рішення унеможливить виконання іншого; 

- про обов’язок врахування результатів розгляду іншого спору в 

частині встановлення фактів, правової кваліфікації або тлумачення тією мірою, 

наскільки це необхідно для ефективного врегулювання міжнародного 

інвестиційного спору та уникнення ризиків ухвалення конфліктних рішень або 

подвійного фінансового тягаря для держави-відповідача. 

4.4.3. Інші положення 

Об’єднання проваджень 

Рекомендується додати у текст ДІД України таке положення. У випадку 

існування раніше розпочатого провадження щодо ідентичного спору в іншому 

арбітражному трибуналі, арбітражний трибунал повинен рекомендувати 

сторонам звернутися з вимогою про об’єднання позовів до відповідного 

арбітражного органу або трибуналу, який розглядає раніше розпочатий спір. У 

разі відмови сторін від такого запиту про об’єднання позовів, арбітражний 

трибунал має право невідкладно зупинити провадження до ухвалення рішення 

арбітражним трибуналом, до якого одано позов раніше. У будь-якому разі 

питання про доцільність об’єднання позовів не потребує створення окремого 

арбітражного трибуналу, а розглядається нейтральним органом (наприклад, 

Головою Секретаріату ІКСІД); 

Право держави-відповідача на відмову в наданні переваг інвестору 

Відмова в наданні переваг стосується позивачів, які перебувають під 

ефективним контролем осіб з національністю держави-відповідача або третьої 

(недоговірної) держави, і такі особи є реальними зацікавленими сторонами 

спору, а також якщо позивач або один із його акціонерів набув статус 

іноземного інвестора внаслідок необґрунтованої корпоративної 

реструктуризації. 
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Принцип одноразової виплати 

За прикладом Типового ДІД Колумбії пропонується закріпити правило, 

згідно з яким у разі якщо інвестора-позивача представляє його акціонер, то 

відшкодування, здійснене на користь акціонера, вважається таким, що 

здійснене на користь інвестора-позивача, і навпаки. Таке ж правило доцільно 

передбачити для випадків, участі у спорі інвестора від імені локальної компанії. 

Принцип одноразової виплати позбавляє інвесторів мотивації ініціювати 

множинні провадження за позовами локальної компанії (з одного боку) та її 

акціонера у зв’язку з відшкодуванням шкоди, завданої локальній компанії (з 

іншого боку).  

У залежності від очікуваного рівня регулювання множинних проваджень 

Україна може передбачити у ДІД усі із зазначених положень або деякі з них. 

Однак, наш погляд, найбільш пріоритетними механізмами є закріплення 

жорстких критеріїв до визначення поняття «інвестор», закріплення принципу 

недобросовісності, обов'язок відмови від позову для позивача та пов’язаних із 

ним осіб, закріплення принципу взаємопов’язаності позовів. 

 

Висновки до Розділу 4 

1. Більшість двосторонніх інвестиційних договорів, стороною яких є 

Україна, передбачають визначення інвестора на основі критерію місця 

інкорпорації і не врегульовують питань, пов’язаних із існуванням множинних 

проваджень за позовом іноземного інвестора або пов’язаних із ним осіб. 

2. Україна як держава-відповідач була стороною кількох паралельних 

проваджень, ініційованих іноземними інвесторами з використанням стратегії 

форум-шопінгу як на національному, так і міжнародному рівні – у спорах проти 

України за позовом Limited Liability Company AMTO та ЗАТ 

«Електроюжмонтаж-10», а також за позовом компанії JKX Oil & Gas та її 

дочірніх підприємств. 

3. Про високий ступінь ризику використання корпоративної 

реструктуризації інвесторами проти України свідчить той факт, що правовою 
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підставою для ініціювання проти України міжнародного інвестиційного спору є 

переважно міжнародні інвестиційні договори, які визначають іноземного 

інвестора за критерієм місця інкорпорації. 

4. Досвід України щодо участі в міжнародних інвестиційних спорах 

дозволяє зробити висновок про необхідність розробки міжнародно-правового 

регулювання з метою удосконалення протидії множинним провадженням проти 

України за участю іноземних інвесторів. 

5. У контексті запобігання множинним провадженням Україні доцільно 

зосередити зусилля у трьох напрямках:  

- розробка та ухвалення типового ДІД; 

- оновлення чинних та укладення нових ДІД, що інкорпорують нові 

процесуальні механізми щодо запобігання множинним провадженням; 

- приєднання до Робочої групи II ЮНСІТРАЛ щодо удосконалення 

процесуальних механізмів запобігання множинним провадженням. 

6. Пропононується включити у ДІД України такі положення: 

6.1. закріплення «жорсткого» визначення інвестора, а саме: 

 закріплення критерію «здійснення значної економічної діяльності» із 

деталізацієїю елементів визначення цього поняття (дуже високий поріг 

визначення національності) або без такої деталізації (високий поріг визначення 

національності);  

 закріплення та деталізація визначення «ефективного контролю»; 

6.2. закріплення обов'язку відмови від права на позов для інвестора-позивача 

та пов’язаних із ним осіб щодо вже розпочатих або потенційних проваджень 

міжнародного або національного рівня, в рамках яких співпадає 

фундаментальна основа спору та реальна зацікавлена сторона спору; 

6.3. закріплення обов'язку арбітражного трибуналу зупинити провадження, 

якщо спір ініційований зі зловживанням процесуальними правами інвестора 

внаслідок необґрунтованої корпоративної реструктуризації або 

недобросовісного форум-шопінгу; 
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6.4. закріплення доктрини «пов’язаності позовів» у вигляді обов’язку 

арбітражного трибуналу зупинити провадження, ініційоване пізніше, а також 

обов’язку взяти до уваги результати розгляду в такому провадженні в частині 

встановлення фактів, правової кваліфікації або тлумачення – у цілях 

ефективного врегулювання міжнародного інвестиційного спору, а також для 

уникнення ризиків ухвалення конфліктних рішень та подвійного фінансового 

тягаря для держави-відповідача; 

6.5. положення про об’єднання проваджень: обов’язок арбітражного 

трибуналу рекомендувати сторонам звернутися з вимогою про об’єднання 

позовів – після виявлення існуючого паралельного провадження з огляду на 

доктрину взаємопов’язаності позовів. У разі відхилення сторонами цієї 

рекомендації арбітражний трибунал матиме право невідкладно зупинити 

провадження до завершення провадження у форумі, де спір розпочатий раніше. 

Вважаємо за доцільне віднести питання про об’єднання позовів до компетенції 

нейтрального органу без створення окремого складу арбітрів для розгляду 

цього питання;  

6.6. закріплення права держави-відповідача на відмову в наданні переваг 

інвестору на підставі негативного критерію наявності контролю або у разі 

подання позову внаслідок необґрунтованої корпоративної реструктуризації; 

6.7. закріплення права принципу остаточності відшкодування, тобто заборона 

здійснення подвійної компенсації на користь локальної компанії (що виступає у 

статусі інвестицій) та її акціонера (що виступає у статусі інвестора-позивача); 

або на користь кількох пов’язаних інвесторів-позивачів. 
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ВИСНОВКИ 

 Висновки до дисертаційного дослідження закріплюють основні 

теоретичні узагальнення та практичні результати, пов’язані з регулюванням 

множинних проваджень у спорах між іноземним інвестором і державою. У 

висновках пропонуються шляхи удосконалення системи вирішення спорів між 

іноземним інвестором і державою на основі науково-практичного вивчення 

передумов виникнення та стану регулювання множинних проваджень у спорі 

між іноземним інвестором і державою.  

1. Під терміном «множинні провадження» у спорах між іноземним 

інвестором і державою слід розуміти ситуації, що передбачають існування або 

ризик виникнення спорів із такими сукупними ознаками: (i) спори ініційовано 

проти однієї і тієї ж держави-відповідача; (ii) розгляд спорів належить до 

компетенції кількох органів (форумів) національного та/або міжнародного 

рівня; (iii) спори виникають у зв’язку з однаковими фактичними обставинами і 

щодо однакових заходів держави-відповідача; (iv) спори ініціюються однією і 

тією ж стороною особисто або через прямо або опосередковано пов’язаних 

осіб; (v) одна і та ж особа прямо або опосередковано зацікавлена у задоволенні 

позовних вимог.  

2. Запропоновано поділяти множинні провадження у спорах між 

іноземним інвестором і державою на три види: (i) провадження з множинністю 

форумів, (ii) провадження з множинністю суб’єктів, (iii) провадження, яким 

одночасно притаманна множинність форумів і суб’єктів.  

3. Передумови виникнення множинних проваджень у спорах між 

іноземним інвестором і державою мають об’єктивний характер і пов’язані із 

особливостями міжнародно-правового регулювання процедури вирішення 

спорів між іноземним інвестором і державою, з одного боку, та з практикою 

тлумачення міжнародних інвестиційних договорів арбітражними трибуналами, 

з іншого; наявність таких передумов служить поштовхом для умисного 

здійснення інвестором-позивачем форум-шопінгу (forum-shopping) та шопінгу 

договорів (treaty shopping) у спорі проти держави-відповідача.  
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4. Правовими механізмами регулювання проваджень із множинністю 

форумів та запобігання їх виникненню є механізми «горизонтальної» дії, 

спрямовані на визначення пріоритетності поміж відповідних форумів, 

компетентних в силу закону або міжнародного договору розглядати спір, та 

здійснення правової координації між ними у рамках розгляду такого спору. 

Правовими механізмами регулювання проваджень з множинністю суб’єктів та 

запобігання їх виникненню є механізми «вертикальної» дії, спрямовані на 

звуження кола потенційних позивачів, які мають право ініціювати множинні 

інвестиційні спори проти держави-реципієнта. Система вирішення спорів між 

іноземним інвестором і державою характеризується відсутністю уніфікованого 

регулювання множинних проваджень та обмеженою ефективністю 

застосування в арбітражній практиці існуючих правових механізмів із 

запобігання множинним провадженням. 

5. Визнання та застосування арбітражними трибуналами, що 

розглядають міжнародні інвестиційні спори, доктрини «компетенції-

компетенції» суперечить положенням міжнародних інвестиційних договорів, 

що закріплюють механізми з запобігання множинним провадженням, що 

зумовлює необхідність вузького тлумачення доктрини «компетенції-

компетенції» в міжнародному інвестиційному арбітражі; 

6. На доктринальному рівні сформульовано такі напрямки 

удосконалення механізмів запобігання множинним провадженням: 

6.1. для запобігання множинним провадженням у міжнародному 

інвестиційному арбітражі та національному (третейському) суді держави-

реципієнта: 

 на противагу «презумпції неідентичності» спорів, що виникають на 

підставі інвестиційного контракту та міжнародного інвестиційного договору, – 

використання доктрини фундаментальної основи позову у випадку 

застосування правила «єдиного шляху» (fork-in-the-road clause) та принципів 

res judicata та lis pendens; 

 уникнення включення «парасолькових» застережень до текстів 
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міжнародних інвестиційних договорів (МІД); 

 включення до текстів МІД положень про відмову від права на позов 

(waiver provisions) як обов’язкової процесуальної вимоги для ініціювання спору 

іноземним інвестором; 

 розробка правил про здійснення міжнародними інвестиційними 

арбітражними трибуналами відводу державного суду з непідсудності (anti-suit 

injunctions) шляхом заборони стороні спору продовжувати або розпочинати 

провадження в державних судах або іншому арбітражному трибуналі; 

6.2. для запобігання множинним провадженням у рамках системи 

міжнародного інвестиційного арбітражу пропонується: 

 застосування більш гнучких критеріїв для визначення ідентичності 

спору в цілях застосування принципів res judicata та lis pendens, а саме: (i) 

замість критерію ідентичності сторін – доктрини реальної зацікавленої сторони 

спору; (ii) у якості альтернативи критерію ідентичності підстав – критерію 

аналогічності позовних вимог; 

 подальше застосування арбітражними трибуналами процедури de 

facto консолідації спорів; 

 розробка критеріїв для визначення добросовісного та 

недобросовісного форум-шопінгу та їх узгоджене застосування у практиці 

арбітражних трибуналів; 

6.3. для запобігання провадженням з множинністю суб’єктів: 1) в 

контексті закріплення більш жорстких вимог визначення юрисдикції щодо 

спору у МІД: (i) визначення національності інвестора за критерієм місця 

інкорпорації у поєднанні з критерієм здійснення економічної діяльності; 2) в 

контексті розробки критеріїв неприйнятності позову в арбітражній практиці: (i) 

послідовне застосування доктрини реальної зацікавленої сторони з 

урахуванням як позитивного, так і негативного критерію наявності контролю 

над інвестиціями; (ii) обмеження права міноритарного акціонера на 

компенсацію у зв’язку з завданням непрямих збитків; (iii) застосування 

принципу добросовісності при дослідженні факту зловживання процесом з боку 
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іноземного інвестора; (iv) закріплення критеріїв недобросовісного шопінгу 

договорів (treaty shopping), а саме – мотиваційного та темпорального критеріїв; 

(v) використання доктрин єдиної економічної реальності та реальної 

зацікавленої особи при застосуванні арбітражними трибуналами принципів res 

judicata та lis pendens, а також механізму консолідації проваджень. 

7. Відсутність власних механізмів визнання та виконання рішень в 

запропонованій Європейським Союзом системі інвестиційного суду вказує на 

обмежену ефективність цієї моделі в цілому та передчасність її реалізації у світі 

та Україні зокрема; реалізація зазначеної моделі в майбутньому може посилити 

проблему фрагментації міжнародного інвестиційного права, спори між 

інвестором і державою будуть розглядатися в рамках трьох альтернативних 

систем: i) системи міжнародного інвестиційного арбітражу; ii) системи 

інвестиційного суду за новою інституційною моделлю ЄС, та iii) системи 

національного судочинства за законодавством держав-реципієнтів без 

використання міжнародних механізмів вирішення спорів між інвестором і 

державою. 

8. Запропоновано такі типові положення щодо запобігання 

множинним провадженням для їх використання при укладенні Україною 

двосторонніх інвестиційних договорів: 

8.1. закріплення «жорсткого» визначення національності інвестора, яке 

б передбачало критерій «місця здійснення економічної діяльності» та/або 

критерій наявності «ефективного контролю» із деталізацією визначення цього 

поняття; 

8.2.  закріплення обов’язку відмови від права на позов для інвестора-

позивача та пов’язаних із ним осіб щодо вже розпочатих або потенційних 

проваджень міжнародного або національного рівня, в рамках яких співпадає 

«фундаментальна основа» спору та реальна зацікавлена сторона спору; 

8.3. закріплення обов’язку арбітражного трибуналу зупинити 

провадження, якщо спір ініційований зі зловживанням процесуальними 

правами інвестора внаслідок необґрунтованої корпоративної реструктуризації 
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або недобросовісного форум-шопінгу; 

8.4. закріплення доктрини «пов’язаності позовів» у вигляді обов’язку 

арбітражного трибуналу зупинити провадження, ініційоване пізніше, а також 

обов’язку взяти до уваги результати раніше початого провадження – якщо це 

необхідно для ефективного вирішення спору та уникнення ризиків ухвалення 

конфліктних рішень та подвійного фінансового тягаря для держави-відповідача; 

8.5. положення про обов’язок арбітражного трибуналу рекомендувати 

сторонам об’єднати провадження з множинністю форумів; 

8.6. закріплення права держави-реципієнта на відмову іноземному 

інвестору в наданні переваг захисту, що передбачений положеннями 

відповідного МІД (denial of benefits), якщо такий інвестор контролюється 

особою держави-відповідача або недоговірної держави, або набув статус 

позивача внаслідок недобросовісної корпоративної реструктуризації; 

8.7. заборона здійснення подвійної компенсації на користь кількох 

пов’язаних осіб за рішеннями, ухваленими в різних  провадженнях проти однієї 

держави-реципієнта. 

9. Щодо участі України у рамках Робочої групи ІІ ЮНСІТРАЛ 

визначено такі пріоритетні напрямки роботи: 1) розробка для арбітражних 

трибуналів правил координації, які покликані врегулювати протиріччя між 

доктриною «компетенції-компетенції», з одного боку, та положеннями 

міжнародних інвестиційних договорів, що закріплюють механізми з 

запобігання множинним провадженням, з іншого; 2) розробка критеріїв 

концепції «пов’язаності позовів» у множинних провадженнях за позовами 

міноритарного та мажоритарного акціонерів; 3) розробка критеріїв щодо 

визначення зловживання процесом у провадженнях з множинністю форумів та 

множинністю суб’єктів; 4) розробка правил щодо застосування відводу 

державного суду з непідсудності (anti-suit injunctions) на вимогу арбітражного 

трибуналу. 
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Додаток Б 

ДОДАТКИ ДО ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ ДИСЕРТАЦІЇ 

Додатки до Розділу 1 

 

 

Таблиця 1.1. Типові випадки множинних проваджень та їх класифікація 

 

 За предметом 

множинності 

За реальністю множинності За способом 

регулювання та запобігання 

виникненню 

 Провад

ження з 

множин

ністю 

форумів  

Провадження з 

множинністю 

суб’єктів 

Реальні 

множинні 

провадження 

Потенційні 

множинні 

проваджен

ня 

“Горизонталь

ні” множинні 

провадження 

“Вертикальні” 

множинні 

провадження 

 

Випадок 1 +

   

- + - + - 

Випадок 2 + + + - + + 

Випадок 3 + + + - + + 

Випадок 4 + + + - + + 

Випадок 5 + + + - - + 

Випадок 6 + + + - + + 

Випадок 7 - + - - + + 

Випадок 8 - + - + - + 

Джерело: Розроблено автором 



 

 

242 
 

Додатки до Розділу 2 

 

Рис. 2.1. Корпоративна структура інвестицій у спорі Siemens v. Argentina 

Джерело: Розроблено автором на основі [169] 
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Рис. 2.2.Корпоративна структура інвестицій у спорі Enron v. Argentina  

Джерело: Розроблено автором на основі [56] 
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Рис. 2.3 Корпоративна структура інвестицій у спорі Waste Management v. Mexico (II) 

Джерело: Розроблено автором на основі [204] 
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Рис. 2.4. Корпоративна структура інвестицій у спорі Saluka v. Czech Republic  

Джерело: Розроблено автором на основі [155] 

 

 



 

 

246 

 

 

 

Рис. 2.5. Корпоративна структура інвестицій у спорі Tokios Tokelés v. Ukraine 

Джерело: Розроблено автором на основі [183] 
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Додаток до Розділу 4 

Таблиця 4.1. Міжнародні інвестиційні спори, ініційовані за позовом інвестора 

проти України (1998 –квітень 2019) 

№ Назва справи ДІД/МІД Арбітраж

ний 

трибунал 

ЗАВЕРШЕНІ СПОРИ 

1. Generation Ukraine Inc. v Ukraine ДІД Україна – США, 

Вашингтонська конвенція  

ІКСІД 

2. Tokio Tokelés v. Ukraine ДІД Україна – Литва, 

Вашингтонська конвенція 

ІКСІД 

3. Limited Liability Company AMTO v. 

Ukraine 

ДЕХ SCC 

4.  Joseph Charles Lemire v. Ukraine ДІД Україна – США, 

Вашингтонська конвенція 

ІКСІД 

5. Wetsern NIS Enterprise Fund v. Ukraine ДІД Україна – США, 

Вашингтонська конвенція 

ІКСІД 

6.  Global Trading Resource Corp. and 

Globex International, Inc. v. Ukraine 

ДІД Україна – США, 

Вашингтонська конвенція 

ІКСІД 

7. GEA Group Aktiengesellschaft v. Ukraine  ДІД Україна – Німеччина, 

Вашингтонська конвенція 

ІКСІД 

8. Bosh International, Inc and B&P Ltd 

Foreign Investments Enterprise v. 

Ukraine 

ДІД Україна – США, 

Вашингтонська конвенція 

ІКСІД 

9. Laskaridis v. Ukraine ДІД Україна – Греція ad hoc 

арбітраж  

10. Vanco Prykerchenska Ltd (British and 

Virginia islands) v Ukraine 

 

Договір про розподіл продукції 

між Кабінетом Міністрів 

України та Vanco International 

Limited 

SCC 

11. Alpha Projektholding GmbH  ДІД Україна – Авcтрія ІКСІД 

12. Remington Worldwide Limited v. Ukraine ДЕХ SCC 
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13. Inmaris Perestroika Sailing Maritime 

Services GmbH and Others v. Ukraine 

ДІД Україна – Німеччина; 

Вашингтонська конвенція 

ІКСІД 

14. OAO Tatneft v. Ukraine ДІД Україна – Росія PCA 

15. JKX Oil & Gas, Poltava Gas BV, Poltava 

Petroleum Company v. Ukraine 

ДЕХ; ДІД Україна – 

Нідерланди; ДІД Україна – 

Великобританія 

SCC 

16. Poltava Gas BV, Poltava Petroleum 

Company v. Ukraine 

ДІД Україна – Нідерланди; ДІД 

Україна – Великобританія; 

Вашингтонська конвенція 

ІКСІД 

17. Gilead Sciences Inc. v. Ukraine ДІД Україна – США Мирова 

угода 

18. Krederi Ltd. v. Ukraine ДІД Україна – Великобританія  ІКСІД 

19. City-State N.V., Praktyka Asset 

Management Company LLC, Crystal-

Invest LLC and Prodiz LLC v. Ukraine 

ДІД Україна – Нідерланди  ІКСІД 

СПОРИ, ЩО ТРИВАЮТЬ 

20. Gilward Investments B.V. v. Ukraine ДІД Україна – Нідерланди ІКСІД 

21. Littop Enterprises Limited, Bridgemont 

Ventures Limited i Bordo Management 

Limited v Ukraine  

ДЕХ SCC 

22. Emergofin BV and Velbay Holdings Ltd v 

Ukraine 

ДІД Україна – Нідерланди ІКСІД 

23. Ministry of Land and Property of the 

Republic of Tatarstan v. Ukraine 

ДІД Україна – Росія  ad hoc 

арбітраж 

24. Ihor Boyko v Ukraine ДІД Україна – Росія  PCA 

25. Olympic Entertainment v Ukraine (на 

стадії повідомлення про арбітраж) 

ДІД Україна – Естонія аd hoc 

арбітраж 

Джерело: Розроблено автором 

 


